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Opravičilo
Bolnik verjetno ne doživi prav pogos-
to, da bi se mu opravičil zdravnik, če
bi odkril svojo zmoto ali si priznal, da
je bil do bolnika neprijazen. Še manj
bi pričakovali, da bi se opravičil
javno, kot se je pred kratkim zgodilo
na Gorenjskem.
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GORENJSKA VREME

jutri: pretežno jasno
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Zelo različne višine
podpore
Pri novih napravah za pridobivanje
električne energije iz obnovljivih virov
imajo proizvajalci zagotovljeno pod-
poro petnajst let. O upravičenosti
podpor odloča javna agencija za
energijo, izplačevanje pa poteka prek
Centra za podpore.       
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ENERGIJA SONCA

Upadanje števila
brezposelnih
Avgusta je bilo na Gorenjskem 6544
brezposelnih, kar je 76 manj kot juli-
ja, vendar pa kar osemdeset
odstotkov več kot avgusta lani, ko jih
je bilo "le" 3639. Gorenjska je po
stopnji registrirane brezposelnosti še
vedno pod slovenskim povprečjem.

17

Tržič gorenjska
prestolnica
Šuštarska nedelja je privabila v Tržič
toliko obiskovalcev, da so ga ta dan
povečali v prestolnico Gorenjske. Na
tržiških ulicah je bilo več kot tristo
stojnic, ki so bile, kot se za šuštarsko
nedeljo spodobi, dobro založene
tudi z obutvijo.

Danes, v sredo in četrtek bo
pretežno jasno. Zjutraj bo
lahko po kotlinah megla.

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Marjana Ahačič, Stojan
Saje, Simon Šubic

Kranjska Gora, Tržič - Naj-
več preglavic je povodenj pov-
zročila v občinah Kranjska
Gora, Tržič in Bohinj, kjer je
poškodovalo tudi več cest, si-
cer pa je meteorna voda poleg
omenjenih občin zalila tudi
številne kleti v občinah Ra-
dovljica, Jesenice in Žirovni-
ca. Plazove  v Soteski na cesti
Bled-Bohinj, pod Erjavčevo
kočo na cesti iz Kranjske
Gore proti Vršiču (zaradi pla-

zu so odpovedali sobotni ko-
lesarski Juriš na Vršič), v Vra-
tih in Podljubelju so cestarji
odstranili najkasneje nasled-
nji dan, zato so vse ceste vsaj
za silo že prevozne. Kakšni
bodo ukrepi za trajno sanaci-
jo, se bodo odločili, ko bodo
posebne komisije pregledale
stanje na terenu, je pojasnil
Vido Jagodic iz Cestnega
podjetja Kranj.

Zadnje hudo deževje
kranjskogorski občini ni pri-
zaneslo. Voda je ruvala drev-
je, poplavila nekaj kleti in po-

škodovala ceste, resno pa je
ogrozila počitniško hišo in
most v Mojstrani. "Po neu-
radnih podatkih je rekordna
24-urna količina padavin
povzročila kar nekaj težav
tudi našim krajem, a je bila
akcija predvsem prostovolj-
nih gasilskih društev hitra in
učinkovita, zato je bila škoda
precej manjša, kot bi lahko
bila," je povedal kranjsko-
gorski župan Jure Žerjav, ki
je noč s petka na soboto pre-
živel na terenu. 

V neurju zasute ceste že očistili
Petkovo neurje je na zgornjem Gorenjskem povzročilo precej škode,
sprožene plazove pa so s cest že odstranili.

Jasna Paladin

Kamnik - S podpisom po-
godbe med Občino Kamnik
in skupino najugodnejših
ponudnikov (izmed šestih
prijavljenih), ki jo sestavljajo
gradbena podjetja CPL, SCT
in Vegrad, so večletne pri-
prave na gradnjo Lokalne

povezovalne ceste B31, ki je
med Kamničani znana kot
Povezovalka B31, pri koncu. 

Vrednost investicije, ki bo
znatno razbremenila pro-
met na območju Bakovnika
in Duplice med Ljubljansko
cesto in obvoznico, je bila še
lani ocenjena na dobrih šest
milijonov evrov, zaradi zni-

žanja gradbenih del, pri-
hrankov pri nakupu zem-
ljišč, zaradi parcelacije in po-
sledično zmanjšanega odku-
pa zemljišč, pa se je vred-
nost investicije zmanjšala za
dobra 2,2 milijona evrov. 

"Po pridobitvi 440 tisoč
evrov nepovratnih sredstev
in prav toliko v prihodnjem
letu, kolikor dobimo od mi-
nistrstva za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj,
ter pol milijona iz struktur-
nih skladov, se bo investicija
zmanjšala še za približno 1,5
milijona evrov, potrebne tri
milijone pa smo že zagotovi-
li iz namenskih komunalnih
prispevkov, tako da iz izvir-
nega dela proračuna ne
bomo dali niti evra," je pred
podpisom pogodbe poudaril
kamniški župan Tone Smol-
nikar.

Gradnja povezovalne ceste
Povezovalna cesta, vredna 3,7 milijona evrov, naj bi bila za promet odprta
septembra prihodnje leto.

Župan Tone Smolnikar s predstavniki podjetij SCT, CPL in
Vegrad

Izjemno visoka obrestna 
mera za depozite 
od 91 do 180 dni.
www.gbkr.si

Narasla voda je dobesedno odrezala dovozno pot do počitniškega objekta v Mojstrani,
zaradi spodjedanja brežine pa je že resno ogrozila tudi bližnji most. / Foto: Marjana Ahačič

Znanje je kot zlato.
Pridobite si ga na

Ljudski univerzi Kranj
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Stojan Saje

Tržič - Lani in letos so v Trži-
ču obnavljali ulice v starem
mestnem jedru. Usnjarska,
Čevljarska, Fužinska in Mu-
zejska ulica ter ulici Za Mo-
šenikom in Prehod so dobile
novo podobo in uporabnost.
V tem predelu so obnovili
645 metrov vodovoda in 370
metrov kanalizacije. Uredili
so tudi 10.670 kvadratnih
metrov prometnih površin z
javno razsvetljavo in drugo
opremo ter 41 novih parki-
rišč. Za 1,33 milijona evrov

vredno naložbo, ki je po-
membna za nadaljnje oživ-
ljanje mestnega jedra, je Ob-
čina Tržič pridobila dobrih
942 tisoč evrov iz Evropske-
ga sklada za regionalni raz-
voj, sama pa je zagotovila
221.667 evrov.

"Občina je že dobila veči-
no denarja iz Evrope za ta
projekt, ki so ga domačini
dobro sprejeli. Treh propa-
dajočih stavb v tako imeno-
vanem tržiškem Darfurju ni
več in tudi makadama ne.
Bistvene pridobitve, ki jih ni
videti, so pod novim asfal-

tom. Ohranitev starega
mestnega jedra je velika pri-
dobitev za Tržič. Tega se za-
vedajo tudi lastniki nekate-
rih stavb, ki so jih že obnovi-
li. Našli smo kupca za stavbo
nekdanjega Obrtnega pod-
jetja; načrtujemo še prodajo
prostorov ob tiskarni Za Mo-
šenikom. Zadovoljni smo,
da so pri obnovah dobili delo
tudi domačini," je izjavil žu-
pan Borut Sajovic pred pet-
kovim slovesnim odprtjem
obnovljenih ulic v Tržiču. 

�4. stran�4. stran

�8. stran

Stare ulice Tržiča obnovili
Občina Tržič je končala obnovo šestih ulic v starem jedru mesta. Naložba
je bila vredna 1,33 milijona evrov.
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Danica Zavrl Žlebir

Martinj Vrh - Srečanje na
Puču, kjer so imele parti-
zanske enote med vojno svoj
sedež in operativno območ-
je, je bilo namenjeno
spominu na narodnoosvo-
bodilni boj in ustanovitev
gorenjskih partizanskih
odredov pred 65 leti. Organi-
zatorji srečanja: Skupnost
borcev gorenjskih partizan-
skih enot Kranj in odbori
Zveze borcev za vrednote
NOB iz Škofje Loke, Jesenic,
Kranja, Radovljice in Tržiča,
so kot slavnostnega govorni-
ka povabili poslanca Mirana
Potrča, podpredsednika
stranke SD in podpredsedni-
ka državnega zbora. Dejal je,
da globoko spoštuje vse, ki
so se v težkih in negotovih
časih uprli okupatorju brez
strahu za posledice. Vsi v
naši državi pa nimajo
spoštljivega odnosa do njih,
saj narodnoosvobodilni boj
enačijo z revolucijo in bojem

za oblast, ga želijo razvred-
notiti in preobrniti zgodovin-
ska dejstva z namenom, da
bi opravičili svoje sodelovan-
je z okupatorjem. Takšna
prizadevanja so organizirano
prisotna, je dejal govornik,
tudi ob prizadevanjih za
izenačitev zločinskih dejanj
fašizma, nacizma in komu-
nizma. Ob tem je Potrč
poudaril, da smo bili Sloven-
ci z narodnoosvobodilnih bo-
jem na strani zavezniških sil,
leta 1948 pa smo se uprli
Stalinu in resoluciji Imform-
biroja, gojili drugačen vzorec
socializma in nikoli bili v
vzhodnem vojaškem bloku.
Zaradi okupatorjevega rav-
nanja na Slovenskem se je
dvignil upor, je dejal Miran
Potrč, številnih žrtev pa so
krivi tudi domobranci, ki so
se postavili na okupatorjevo
stran. Bodimo pravični do
naše preteklosti, je dejal
govornik, in pri tem omenil
tudi žrtve protipravih rav-
nanj povojnih oblasti. Te

smo obsodili in obžalovali,
sedaj pa skušamo z zakoni
popraviti krivice, storjene po
vojni. Po zakonu, ki ga bo
prav danes obravnaval
državni zbor, bodo status
žrtve dobili tudi otroci tistih,
ki so jih pobili partizani ali
zavezniki, prisilni mobi-
liziranci pa enake pravice,
kot jih imajo izgnanci.
Nobenih pravic pa zakon ne

bo dal sodelavcem okupator-
jev, je dejal Miran Potrč.

Na slovesnosti na Puču je
borec Janez Lušina Mali
položil venec k spominski
plošči, ki spominja na medvo-
jne dogodke in na več de-
setletij druženja borcev po vo-
jni, nastopili so pevci pevskega
zbora Domel, harmonikarji
Nika Železniki in recitatorji iz
Železnikov in Davče.

Pravični do preteklosti
Udeležencem tradicionalnega srečanja borcev na kmetiji odprtih vrat na Puču je spregovoril 
podpredsednik državnega zbora Miran Potrč. 

Danica Zavrl Žlebir

Predoslje - Na nedavnem 19.
srečanju gorenjskih upoko-
jencev v Predosljah so se sta-
rejši generaciji pridružili
tudi nekateri gorenjski župa-
ni. Tudi njihovo druženje ob
upokojenskem srečanju po-
staja tradicionalno, saj je bilo
že deveto po vrsti. Upokojen-
cem je med drgimi sprego-
voril tudi kranjski župan Da-
mijan Perne, ki je dejal, da v
mestni občini živi 15 tisoč
ljudi, starejših od 55 let. Med
načrti, povezanimi s to gene-
racijo, je tudi gradnja domov
za starejše, saj prostora v se-
danjih primanjkuje. V pros-
torskih načrtih za naselje
Mlaka je predvidena tudi
gradnja doma za starostnike,

je dejal Perne. Dodal je še, da
občina iz svojega proračuna
prispeva tudi denar za delo-
vanje upokojenskih društev.
Ob srečanju gorenjskih žu-
panov pa je dejal: "Tudi čez
leto se srečujemo na delo-
vnih sestankih o skupnih

projektih. Sedaj so v ospre-
dju okoljske teme, ki nas naj-
bolj obremenjujejo, zagotav-
ljanje zdrave pitne vode, pa
tudi kultura, šport in izobra-
ževanje. Želja je veliko, na vo-
ljo je nekaj evropskih sred-
stev, ki bi jih bilo škoda za-

muditi, tako da je skupnega
dela kar precej." Deveto sre-
čanje županov, ki so se ga
udeležili tudi Tone Anton
Smolnikar iz Kamnika,
Franc Čebulj iz Cerkelj, Mi-
hael Prevc iz Železnikov,
Miro Kozelj iz Šenčurja, Ivan
Štular iz Naklega, podžupan
Boris Bregant z Jesenic in ne-
kateri svetniki (na sliki), pa je
bilo namenjeno prijetnejšim
neformalnim temam.

Srečali so se tudi župani

Darilo
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Avtokarto prejme FRANČIŠKA KOBENTAR iz Podnarta.

Kranj 

Thaler predlaga ukinitev viz tudi za BiH

Evropski poslanec Zoran Thaler je vložil predlog resolucije Ev-
ropskega parlamenta glede viznih režimov za države zahod-
nega Balkana. V njej je med drugim Evropsko komisijo po-
zval, da takoj predstavi časovni okvir, v katerem bo predlaga-
la ukinitev vizumov tudi za državljanke in državljane BiH, vla-
di te države pa naj tudi tehnično in materialno pomaga, da bo
hitreje izpolnila standarde. Thaler je prepričan, da bi EU s se-
lektivnim ukinjanjem vizumov za balkanske države (za Make-
donijo, Srbijo in Črno goro, vendar brez BiH) lahko posredno
povzročila še večji razmah kriminala in korupcije, ko bi ljudje
želeli priti do "brezviznih" potnih listin. Obenem lahko taka
napačna politika prispeva k razkosavanju BiH in destabiliza-
ciji regije, ne pa k njeni integraciji v Evropo. D. Ž.

Naklo 

Zemljišča v Naklem za gradnjo AC priključka

Vlada je na zadnji seji sprejela sklep, s katerim dovoljuje, da
se zemljišča, ki so z uredbo o državnem lokacijskem načrtu
za avtocestni priključek Naklo na odseku avtoceste (Podta-
bor) Bistrica - Kranj zahod, opredeljena za gradnjo avtocest-
nega priključka Naklo na tem odseku, odpišejo od dosedanjih
zemljiškoknjižnih vložkov. Lastninska pravica na treh parce-
lah na tem delu pa se vpiše v korist Republike Slovenije. D. Ž.

KRATKE NOVICE

Janez Lušina Mali je položil venec k spominski plošči pri
kmetiji na Puču. / Foto: Gorazd Kavčič

HIŠA KULTURE GG

Predstavitev knjige o vzgoji 
Vzgajajmo z ljubeznijo, pohvalo, spodbudo, iskanjem 
dobrega v otrocih in postavljanjem meja.
V četrtek popoldne se je v avli Gorenjskega glasa zbrala pri-
jetna skupinica ljudi, ki jo je povezovalo isto zanimanje: 
vzgoja otrok. Dogodek so s prisotnostjo obogatili: pomočni-
ca ravnateljice vrtca, nekaj mladih mamic, profesorica,
obiska smo bili deležni celo iz Idrije in prav vsi so spregovo-
rili o svojih izkušnjah. Avtorica knjige Zinka Ručigaj je iz-
postavila nekaj najpogostejših napak pri vzgoji, ki negativno
vplivajo na otroke. Denimo: ni prav, da otroku, ki je storil
nekaj narobe, rečemo, da je poreden, saj s tem označimo cel-
ega otroka, ne pa dejanja, ki ni bilo pravilno. Prav tako naj bi
otroku vedno, kadar mu rečemo, da je priden, povedali, za-
kaj menimo, da je priden. Kadar nam otrok nagaja, moramo
najprej vprašati sebe, ali smo mu namenili dovolj pozornos-
ti. Opomba iz publike je bila, da smo Slovenci znani kot
”hladen” narod, saj se premalo objemamo in si premalokrat
povemo, da se imamo radi. Vzgojiteljica Mateja Smrekar pa
je dodala, da ne opaža, da bi bili otroci dandanes bolj prob-
lematični, da pa moramo znati z njimi sodelovati in tako
pripeljati do želenega rezultata. Če vas zanima, kako je av-
torica vzgojo primerjala z drevesom in več o stavku: ”Ljubi
me najbolj takrat, ko to najmanj zaslužim, ker to takrat naj-
bolj potrebujem,” si preberite v knjigi Otroško srce je zaklad.
Na Gorenjskem glasu je na voljo za 14, 50 evra. D. K.

Niko Sedaj iz Škofje Loke: 

"Narodnoosvobodilnega
boja ne gre povezovati s to-
talitarnimi režimi: ko je bila
Slovenija napadena, so jo
borci branili. Tisti, ki so so-
delovali z okupatorjem, ne
morejo imeti enakih pravic
kot borci. Prav pa je, da za-
koni uredijo položaj drugih
žrtev."

Marija Sitar iz Žirovnice: 

"Odobravam sprejetje zako-
nov, ki bodo izenačili otroke
kot žrtve vojne. Tako kot
partizanski otroci so trpeli
tudi otroci na nasprotni
strani, ki niso bili krivi tega,
kar so storili njihovi starši.
Naj jim bodo pravice, ki jih
sedaj pridobivajo, v tolaž-
bo."

Ivo Miklavčič iz Kranja: 

"Predlogov vojnih zakonov
ne poznam dobro, danes
sem vsebino slišal od slav-
nostnega govornika. Zdi se
mi prav, da država končno
ureja to vprašanje, to bo pri-
neslo velik napredek."

Drago Štefe iz Kranja: 

"Prav je, da se po večletnih
prizadevanjih korektno ure-
di položaj žrtev vojne, da to
ne bi še naprej razdruževalo
Slovencev. Treba prenehati
je sovražiti in začeti živeti v
evropskem duhu, po vred-
notah, zaradi katerih je na-
stala sedanja evropska
skupnost."
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Zinka Ručigaj (levo) in Mateja Smrekar / Foto: Tina Dokl
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Urša Peternel

Koroška Bela - Telovadnica
pri Osnovni šoli Koroška
Bela je prek poletja dobila
težko pričakovano novo
streho. Zadnja leta so ob
vsakem deževju na tla telo-
vadnice morali podstavljati
vedra in krpe, da so "lovili"
vodo. "V telovadnici je ne-
nehno zamakalo, ob vsa-
kem dežju so bila tla mo-
kra, uničeval se je tudi par-
ket in šolsko delo v telovad-
nici je bilo močno oteženo.
Na Občini Jesenice so nam
letos spomladi končno pri-
sluhnili in zagotovili denar
za novo streho. Dela so po-
tekala prek počitnic, novo
šolsko leto smo pričakali z
novo streho in ugotavlja-
mo, da je odlično prestala

prvo deževno preizkušnjo -
tla telovadnice so ostala
suha," je povedala ravnate-

ljica Osnovne šole Koroška
Bela Sanda Zupan. Telo-
vadnica je bila zgrajena ko-

nec osemdesetih let, pred
desetimi leti so prvič me-
njali streho, zaradi slabe
kakovosti opravljenih del
pa so jo zdaj morali zame-
njati še drugič. Na šoli upa-
jo, da bo sedanja kritina
zdržala dalj časa. Kot smo
izvedeli na Občini Jesenice,
ki je financirala obnovo
strehe, so dela stala dobrih
sedemdeset tisoč evrov. Za-
ključek del so združili s
praznovanjem krajevnega
praznika Krajevne skupno-
sti Slovenski Javornik-Ko-
roška Bela, ki je potekalo
minuli konec tedna. Pripra-
vili so različne prireditve,
med drugim so na šoli od-
prli tudi stalno razstavo o
olimpijcih z območja Koro-
ške Bele in Slovenskega Ja-
vornika.

Telovadci ne bodo več mokri
Nova streha na telovadnici Osnovne šole Koroška Bela je odlično prestala prvo deževno preizkušnjo.

Marjana Ahačič

Breznica - "Čebelarjenje
predstavlja eno zelo po-
membnih samostojnih kme-
tijskih panog, česar se na mi-
nistrstvu dobro zavedamo,"
je na nedeljski slovesnosti ob
90-letnici Čebelarskega druš-
tva A. Janša Breznica, ki so jo
organizirali v okviru priredit-
ve Medeni dnevi v Žirovnici,
poudaril minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano
Milan Pogačnik in dodal, da
se "s čopičem slabo oprašuje
...", zato je podpora sloven-
skemu čebelarstvu ena od
prednostnih nalog ministr-
stva. Kot je poudaril v nedelj-
skem nagovoru čebelarjem,
ministrstvo letos namenja 1,8
milijona evrov za ukrepe v če-
belarstvu, med najpomemb-
nejša letošnja dosežka pa uvr-
šča bistveno manjše število
pomorov čebel kot lani ter ne-
davno zaščito geografske
znamke Slovenski med.

Na Breznici se je v nedeljo
zbralo lepo število slovenskih
čebelarjev; prireditev so pri-
čeli s sejmom čebeljih izdel-
kov in pridelkov ter domače
hrane in obrti, nadaljevali pa
s čebelarskimi veselo-
zabavnimi igrami, ki se jih je

udeležilo dvajset ekip iz vse
Slovenije. Skupni pokal je šel
v roke ekipi čebelarskega
društva Preddvor. 

Osrednja slovesnost je bila
namenjena praznovanju 90-
letnice domačega čebelarske-
ga društva, na kateri so pred-

stavili zbornik, ki opisuje de-
setletja njegovega delovanja
in so ga naslovili Kranjska
sivka nas združuje. Čebelar-
sko združenje Slovenije je
predsedniku brezniških če-
belarjev Francu Pfajfarju po-
delilo priznanje 1. reda, Če-
belarska zveza Gorenjske pa
je Janku Sebastijanu Stušku,
županu občine Radovljica, za
prizadevanja pri gradnji če-
belarskega centra v Lescah
podelilo naziv naj župana
2008. Stušek se je ob tem še
posebej razveselil podarjene-
ga panja, saj so bile v čebel-
njaku ob osnovni šoli v Les-
cah, ki je bil pred nedavnim
v nepojasnjenih okoliščinah
požgan, tudi njegove čebele.
Priznanje gorenjskih čebe-
larjev je prejel tudi Drago
Kotnik, predsednik čebelar-
skega društva Bohinj, druš-
tvena priznanja pa so prejeli:
Anton Špendov, Stanko Noč,
Janez Tičar, Boštjan Noč ter
Občina Žirovnica. 

Čebelarji so praznovali
Na medenem dnevu v Žirovnici so praznovali 90 let čebelarskega društva Antona Janše Breznica.

KOMENTAR
Suzana P. Kovačič

Bolnik verjetno ne doživi
prav pogosto, da bi se
mu opravičil zdravnik,

če bi odkril svojo zmoto ali si
priznal, da je bil do bolnika ne-
prijazen. Še manj bi pričako-
vali, da bi se zdravnik opravičil
javno, saj tega v Sloveniji doslej
nismo bili vajeni. Prejšnji teden
pa smo prejeli opravičilo vod-
stva Zdravstvenega doma
Kranj, pod katerega je podpisa-
na direktorica Lili Gantar
Žura, dr. med., in smo ga obja-
vili v petkovi številki Gorenjske-
ga glasa. Gospe Lei, ki je v na-
šem časopisu pred nekaj tedni
opisala svojo slabo izkušnjo z
zdravnico v dežurni ambulanti
(neprijaznost, nezainteresira-
nost za diagnostično obravna-
vo), je vodstvo kranjskega doma
odgovorilo, da so njeno pritožbo
obravnavali kot upravičeno in
so se ji tudi iskreno opravičili.

Ta primer kaže, da se pritož-
be bolnikov lahko tudi hitro re-
šujejo in še najmanj, da se jih
poskuša čim hitreje pozabiti in
pomesti pod preprogo. Samo
dobra dva tedna so v kranjskem
zdravstvenem domu potrebova-
li, da so raziskali okoliščine

zdravniške obravnave gospe
Lee v tamkajšnji dežurni služ-
bi. Za to niso porabili mesecev
in našli kupa izgovorov. Gene-
ralni direktor Direktorata za
zdravstveno varstvo na minis-
trstvu za zdravje Janez Rem-
škar, dr. med., je že pred časom
v intervjuju za Gorenjski glas
povedal, da bodo morale slo-
venske zdravstvene ustanove
nevarne incidentne dogodke do-
sledneje registrirati in o njih po-
ročati. "Ne zaradi kaznovanja,
ampak zato, da se bodo znotraj
sistema ugotavljale in analizi-
rale napake, da bo delo bolj var-
no," je poudaril Remškar. 

Če izvzamem nergače med
bolniki, bi od zdravstvenega
osebja čisto po človeški plati
vedno pričakovali pravšnjo
mero prijaznosti. Bolnik v svoji
ranljivosti in nemoči, ko poišče
medicinsko pomoč, res ne more
biti kos še neprijaznosti, nev-
ljudnosti, osornosti. Zdravstve-
ni dom Kranj se je, vsaj kar se
mene tiče, v Leinem primeru
odzval strokovno in hitro. Po
človeško in ne po bogovsko. In
ravno prav prijazno, da je bilo
čutiti, da je opravičilo iskreno.

Opravičilo

info@g-glas.si

Odprtja se je udeležil tudi legendarni telovadec in 
olimpionik Miro Cerar, ob njem ravnateljica Osnovne šole
Koroška Bela Sanda Zupan, predsednica krajevne 
skupnosti Maja Otovič in župan Tomaž Tom Mencinger. 

Ljubljana

Višje jamstvo za bančne vloge po letu 2010

Vlada je na nedavni seji potrdila spremembe zakona o
bančništvu, s katerimi bodo znesek zajamčene vloge v
bankah in hranilnicah po letu 2010 zvišali z 22 na 50 tisoč
evrov. Do 31. decembra 2010 velja neomejeno jamstvo, ki ga
je država sprejela lani ob začetku finančne krize. C. Z.

Čebelarskih iger se je udeležilo 20 ekip iz vse Slovenije.
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Spodnje Gorje

Nova igrala za najmlajše šolarje

Učenci prve triade devetletke na osnovni šoli Gorje se od
petka lahko med odmori in po pouku igrajo na novem, prav
njim namenjenem igrišču. Približno petsto kvadratnih
metrov veliko travnato igrišče tik ob šoli, ki je opremljeno
igrali in ograjeno, jim bo olajšalo prehod v šolo. Z veseljem
pa jih bodo uporabljali tudi mlajši otroci, saj OŠ Gorje letos
gosti tudi dva oddelka vrtca. "O tem igrišču smo na šoli
razmišljali že zelo dolgo, vse od uvedbe devetletke naprej,"
pojasnjuje ravnatelj osnovne šole v Gorjah Milan Rejc, zato
smo posebej veseli, da je občina Gorje lani v proračunu ven-
darle zagotovila sredstva zanje. Prepričan sem, da ga bodo
otroci z veseljem uporabljali." Občina Gorje je za ureditev
igrišča namenila približno deset tisoč evrov. M. A.

Čim več prijetnih in razigranih uric na novem igrišču ob
šoli je šolarjem zaželel tudi župan Gorij Peter Torkar. 
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Marjana Ahačič

Kamna Gorica - Prireditev, s
katero praznujejo krajevni
praznik, so tudi letos v sode-
lovanju s krajevno skupnost-
jo organizirala številna do-
mača društva, zato ni na-
ključje, da je bila dvorana
doma krajanov v soboto ko-
majda dovolj velika za vse, ki
so prišli na osrednjo kultur-
no prireditev. Sicer pa so le-
tošnje Langusove dneve za-
čeli gasilci z meddruštveno
vajo in družabnimi igrami
vseh društev iz Lipniške 
doline. V soboto pa se je na
slikarski koloniji zbralo kar
21 slikarjev, ki so tokrat upo-
dabljali skrite kotičke Kranj-
ske Gore. Tudi najmlajši so
ustvarjali, tokrat pod vod-

stvom slikarja Matjaža Arno-
la ter lončarja Urbana Magu-
šarja. Na prireditvi, na kateri
so se predstavili tudi številni
domači pevci, so odprli raz-
stavo nastalih del - na ogled
bo še do prihodnje sobote,
predsednik krajevne skup-
nosti Jože Skalar pa je pode-
lil priznanja zaslužnim kra-
janom. Tokrat so jih dobili:
športnik Branko Kržišnik,
ki že desetletja skrbi za žič-
nico in smučišče v Kamni
Gorici, gasilec Oto Potoč-
nik, katerega življenjsko
delo je tudi projekt gradnje
žarnega in opornega zidu
na domačem pokopališču,
ter Bojan Pogačnik, ne-
utrudni voditelj in organi-
zator prireditev v Kamni
Gorici - posebej aktiven je

bil pri organizaciji nedav-
nega praznovanja 110-let-
nice domačega gasilskega
društva. Langusovi dnevi se
bodo zaključili prihodnjo

nedeljo, ko bo v domu kra-
janov v organizaciji La casa
de Kamna predstavitev
doma za otroke Guadalupe
v Paragvaju.

TEL.: 01 832 31 96, FAX: 01 832 33 07
www.gm-jagodic.si

GRADBENA 
MEHANIZACIJA, 
VRTANJE IN REZANJE
ŽELEZOBETONA z.o.o.

PRODAJNI CENTER VODICE
Kamniška 8, tel.: 01/8324-011, 031/810-385
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Jasna Paladin

Vodice - V občini Vodice pri-
pravljajo v naslednjih tednih
vrsto prireditev, posvečenih
občinskemu prazniku, ki ga
praznujejo 9. septembra. Ju-
tri bo župan Brane Podbor-
šek na dobrodelni prireditvi
v dvorani kulturnega doma
sprejel vse sodelavce občine,

osrednja proslava s podelitvi-
jo priznanj pa bo v soboto,
12. septembra, ob 19. uri v
kulturnem domu. Občina
prihodnji petek na Kopitarje-
vem trgu pripravlja tradicio-
nalni koncert za mlade, dan
za tem pa še veselico, na
prav poseben način - z gosti
iz prijateljske srbske občine
Kanjiža, pa bodo letos na

piknik prostoru na Skaručni
praznovali tudi mednarodni
dan starejših, 4. oktober. Šte-
vilne, predvsem športne pri-
reditve v teh dneh organizi-
rajo tudi različna vodiška
društva. Župan Brane Pod-
boršek bo na osrednji sloves-
nosti podelil tri priznanja
Občine Vodice in dve župa-
novi priznanji. Častni občan

občine bo postal Ludvik De-
bevc, ki mu občina prizna-
va velike zasluge na podro-
čju ohranjanja kulturne de-
diščine in razvoja občine.
Občinski priznanji prejme-
jo člani Tenis kluba Kubu
in Smučarskega društva
Strahovica, priznanje župa-
na pa Franc Stanonik za iz-
redno in strokovno podpo-
ro pri razvoju občine Vodi-
ce in Šefik Husić za odlič-
no sodelovanje z občino
Vodice pri gradnji komu-
nalne infrastrukture.  

V Vodicah praznujejo

Projekt gradnje povezo-
valke med obvozno in Ljub-
ljansko cesto vključuje grad-
njo dveh križišč na priključ-
nih cestah in dveh v obstoje-
či in novi poslovni coni,
gradnjo treh premostitve-
nih objektov, gradnjo oboje-
stranskega hodnika za peš-
ce in kolesarske steze, ure-
ditev odvodnjavanja in pre-
stavitev komunalnih vodov.

Cesta bo dolga 520 metrov.
Eden bolj odmevnih ele-
mentov omenjene investici-
je bo prav gotovo t. i. Future
Bridge (Most za prihod-
nost), izvedbo katerega je
občina zagotovila pred tre-
mi leti s podpisom medna-
rodne konzorcijske pogod-
be, ki je del raziskovalnega
projekta. Gre za most iz kar-
bonskih vlaken, ki bo prvi
tovrstni na območju Sred-
nje in Vzhodne Evrope.

Gradnja 
povezovalne ceste
�1. stran

V imenu izvajalcev se je
Iztok Tonejec iz Cestnega
podjetja Kranj zahvalil do-
mačinom za potrpežljivost
med zamudnimi deli. Kot 
je ugotovil Sebastijan Zu-
panc iz Komunale Tržič, so
stanovalci pokazali svojo
hvaležnost tudi tako, da so 

v mrazu in vročini postregli
delavcem s pijačo.

V Tržiču se je ta teden 
začela še ena velika naložba.
Na vrsti je obnova komu-
nalnih napeljav na Trgu 
svobode, v ulici Balos in na
delu Koroške ceste. Promet
je zaprt od mostu čez Trži-
ško Bistrico do kemične 
čistilnice na trgu.

Stare ulice Tržiča obnovili

�1. stran

Jože Skalar, predsednik sveta KS Kamna Gorica, z enim od
nagrajencev, Brankom Kržišnikom

Suzana P. Kovačič

Kranj - V Prešernovem gaju
je bila v petek spominska
slovesnost ob 79. obletnici
smrti bazoviških junakov, na
katere se vsako leto spomi-
njamo ob tem prvem protifa-
šističnem spomeniku na
svetu, ki so ga postavili leta
1930. "S prvim tržaškim
procesom se je fašistična ob-
last nadejala, da bi za vselej
strla ilegalno narodno revo-
lucionarno gibanje, v resnici
pa je bil učinek ravno na-
sproten. Bazoviški junaki
Ferdo Bidovec, Franjo Maru-
šič, Zvonimir Miloš in Alojz
Valenčič se niso uklonili in
so žrtvovali lastna mlada živ-

ljenja, ker so prepričano ver-
jeli v svobodo, mir, bratstvo
in enakopravnost," je pove-
dal slavnostni govornik žu-
pan občine Doberdob Paolo
Vizintin. Kranjski župan 
Damijan Perne je poudaril:
"To, da je od poboja, ki je
simboliziral zatiranje narod-
ne identitete, minilo že sko-
raj osem desetletij, ne pome-
ni, da nam je idejo o večvred-
nosti in preganjanju dru-
gačnih uspelo izkoreniniti.
Meja med skrbjo za ohranja-
nje naroda in politično prak-
so totalnega režima lahko
postane zelo tanka. Prepri-
čan sem, da je izkušnja dru-
ge svetovne vojne povsem
dovolj, da vemo, kako po-

gubne razsežnosti ima zati-
ranje ljudi zaradi njihove na-
rodnosti, vere, barve kože,
politične opredeljenosti, spo-

lne usmerjenosti, zato, ker je
tujec, in zaradi podobnih no-
vodobnih strahov pred dru-
gačnostjo." 

V spomin bazoviškim junakom

Cerklje 

Državni denar za krožišče

Ko so na zadnji seji občinskega sveta govorili o rebalansu
letošnjega proračuna, je župan Franc Čebulj med največjimi
spremembami omenil dejstvo, da je država sedaj zagotovi-
la denar za gradnjo krožišča na Spodnjem Brniku. Dela, ki
že nekaj časa potekajo na odseku ceste Vopovlje-Spodnji
Brnik, se bodo lahko nadaljevala. Novost je tudi vlaganje v
dodaten oddelek vrtca v Zalogu, ki naj bi bil po županovih
zagotovilih odprt v dveh mesecih. V občini je namreč 56
otrok ostalo brez varstva. Med povečanimi proračunskimi
postavkami so tudi nakupi zemljišč, in sicer na relaciji Grad-
Ravne-Jezerca in Ravne-Stiška vas. Odmerjena so bila že
pred desetletjem, sedaj pa jih odkupujejo, da dokončno ure-
dijo lastništvo. Občina pa želi uveljaviti tudi predkupno
pravico na lokaciji ob Petrovčevi hiši, saj bodo potrebovali
dodaten prostor v središču Cerkelj za parkirišča. Na
zemljiščih, kjer se gradi komunalna infrastruktura (Veleso-
vo) in kjer gre za prestavitev glavne ceste Kranj-Moste
(Cerklje), pa so svetniki tokrat s sklepom enajst parcel
izvzeli iz javnega dobra. D. Ž.

KRATKE NOVICE

Živahno na Langusovih dnevih
V Kamni Gorici so pretekli konec tedna pripravili že devete Langusove dneve zapored. 

S slovesnosti ob spomeniku Bazoviškim žrtvam
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Jože Košnjek

Hudourni Ljubeljski po-
tok, ali Ljubeljska Borovnica,
je na koroški strani Ljubelja
na poti k reki Dravi izklesal
skozi skalovje čudovito sko-
raj dva kilometra dolgo sote-
sko Čepo ali Šum/Tsche-
paschlucht, ki je postala na-
ravna znamenitost in turi-
stična atrakcija Koroške. Po
njej je speljana ne preveč za-
htevna, urejena in varna pot,
tudi preko Hudičevega mo-
stu in slapa Sopot/Tschau-
kofall tik pod Sopotnico ali
Malim Ljubeljem, kjer se za-
čne glavna cesta spuščati
proti Dravski dolini in kjer

se na levi odcepi cesta proti
Slovenjemu Plajberku in
Podnu/Bodental pod Vrtačo.
V sotesko Čepo je mogoče
vstopiti na več krajih: pri go-
stilni Nemški Peter/Deu-
tscher Peter, v Podnu/Bo-
dentalu ali pri glavnem vho-
du nad Podljubeljem/Unter-
loibl z značilnim mostičkom
nad glavno cesto in velikim
parkiriščem. Med okrog sto
tisoč obiskovalci na leto, kar
uvršča sotesko med deset
najbolj obiskanih turističnih
posebnosti na Koroškem, je
vedno več Slovencev. S spo-
razumevanjem v slovenščini
med obiskom soteske ni 
težav. 

Čepa, soteska pod Ljubeljem

Prometna
varnost otrok

Pred OŠ Staneta Žagarja
Lipnica smo bili starši s šolar-
ji vred 1. in 2. septembra so-
očeni s totalnim prometnim
kaosom. Varnostnega in logi-
stičnega prometnega načrta
za neposredno okolico šole
med počitnicami pač nihče ni
naredil (npr. pristojno vod-
stvo šole in občine, policija,
redarstvo, KS-i...). Kaj nam
pomagajo nagovori ministri-
ce Kresalove in ministra Luk-
šiča, 'preventivca' Bojana
Žlendra ter občinskih govor-
cev, če v konkretnih proble-
mih ravnajo po načelu
'ukrepali bomo, ko se bo zgo-
dila nesreča, prej se pač ne
da' (!?). Žugajo z merjenjem
hitrosti: smešno, v Lipnici
promet četrt ure pred začet-
kom pouka praktično stoji.

Na nepreglednem cestnem
ovinku - križišču, so s promet-
nim znakom zaprli dostop do
šole. Med 8. in 8.20 je za do-
voz predvideno, a je neobstoje-
če 'parkirišče' nabito z osebni-
mi avtomobili, saj smo starši
prvošolčke dolžni pripeljati k
pouku. Šolski in redni avtobu-
si brezupno iščejo BUS-posta-
jališče, saj ni označeno. Avto-
bus iz smeri Kamne Gorice
učence zloži kar na cesto (!?).
Med opisano zmedo se prebija-
jo še učenci - pešci in kolesarji
iz bližnjih hiš oz. vasi. Članov
civilne zaščite, gasilcev in dru-
gih prostovoljcev ali redarjev
na prehodu čez regionalno ce-
sto v Lipnici ni bilo: jih je sploh
kdo organiziral in pooblastil? 

'Dežurni' policist statira in
pravi: "Storite vendar kaj!"
Ker nima pooblastil (?),
bomo ukrepali starši, seveda s
konstruktivnim pritiskom na
zgoraj naštete pristojne.

Oblikovali bomo zahtevo
za takojšnjo odpravo promet-

nega nereda pred OŠ v Lipni-
ci. Do 7. septembra 2009 za-
htevamo ureditev jutranjega
prometnega režima. Za varen
dovoz šolarjev naj se uporabi
(ne)urejeno dvorišče - krožiš-
če za šolsko zapornico. Zahte-
vamo ustanovitev lokalnega
sveta za preventivo in vzgojo
otrok v cestnem prometu s
predstavniki staršev in pristoj-
nih ustanov iz Lipniške doli-
ne. Zahtevamo dopolnitev in
predstavitev načrta varnih šol-
skih poti z zapisnikom zadnje
tematske obravnave. Občina
naj takoj uredi meje neposred-
nega okoliša OŠ v Lipnici.
Dolgoletni izgovor šole, da šol-
ski prometni red onkraj poto-
ka ni njen problem, ne zdrži
pametne presoje, saj gre le za
neodgovorno prelaganje odgo-
vornosti in nezmožnost celo-
stne rešitve problema. 

Uredi naj se parkirišče in
avtobusno postajališče, npr. s
kultiviranjem hoste za van-
dalsko onečedeno avtobusno
postajo naše 'eko'-šole in to do
odprtja novega športnega po-
ligona, sicer bomo oporekali
uporabnemu dovoljenju. Z
nesprejemljivo situacijo bomo
seznanili obe ministrstvi in
občino.

Pod črto: prav vsi 'odgovor-
ni' so si z nevarnim promet-
nim neredom pred OŠ v Lip-
nici prislužili javni ukor;
morda so prestopili celo črto
kazenske odgovornosti zaradi
ogrožanja naših otrok. Bog-
nedaj, da bi se po njih 'zgle-
dovali' šolarji, starši ali ostali
udeleženci v prometu. 

Starši iz Lipniške doline
bomo s ciljem preprečitve pro-
metnih nesreč med šolarji 
nepopustljivi na celotni 'šol-
ski' trasi od Lancovega do
Podnarta.

Slavko Mežek, 
oče dveh šolarjev, Kropa

PREJELI SMO

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Brigita Benedik

Kranj - "V petdesetih letih se
je vsekakor pokazalo, da je
delo poklicnih gasilcev po-
membno za našo skupnost,"
je ob slovesnem dogodku
povedal Vojko Artač, direk-
tor Gasilsko reševalne služ-
be Kranj, in pohvalil nese-
bično delo prostovoljnih ga-
silcev. Slovesnost je v petek
potekala v občinski sejni
dvorani, med gosti so bili
tudi Uroš Krek, državni se-

kretar Ministrstva za obram-
bo, Miran Bogataj, poveljnik
Civilne zaščite RS, župan
Damijan Perne ter  gasilci iz
Beljaka, ki s kranjskimi kole-
gi sodelujejo že vrsto let. 

V Gasilski reševalni službi
Kranj je zaposlenih 49 gasil-
cev, ki vsako leto opravijo
okoli sedemsto intervencij.
Zaradi preobremenjenosti
jim na pomoč pogosto pri-
skočijo prostovoljni gasilci iz
16 društev, ki imajo prek tri
tisoč članov, med najštevil-

nejšimi pa so PGD Primsko-
vo, Bitnje in Žabnica. "Gasil-
ci pomagamo komurkoli,
kjerkoli in kadarkoli," je po-
vedal predsednik Gasilske
zveze Mestne občine Kranj
Jože Derlink. "Požari zaje-
majo le okoli 20 odstotkov
dela, drugo predstavljajo teh-
nična posredovanja, kot so
prometne nesreče ter reševa-
nje nesreč v gozdu, višini in
vodi," je o njihovem delu po-
vedal poveljnik gasilske ope-
rative Matej Kejžar ter dodal,

da imajo v zadnjem času ve-
liko dela tudi z odpravo po-
sledic ujm in drugih narav-
nih nesreč.

Po Artačevih besedah med
najpomembnejšimi cilji
enote ostajajo redno izobra-
ževanje in usposabljanje ga-
silcev ter ustanovitev regij-
skega centra za zaščito in re-
ševanje, v katerem bi pod
skupno streho delovali tako
gasilci kot tudi gorski reše-
valci, jamarji, potapljači in
taborniki.  

Na leto okoli sedemsto intervencij
Kranjski gasilci so praznovali 130-letnico organiziranega gasilstva in 50-letnico ustanovitve poklicne  enote.

Kristina Dželilović

V Maasmechelnu, mestu
z okoli 35 tisoč prebivalci, je
bilo minuli konec tedna 
pestro. Mesto so namreč 
obiskali predstavniki različ-
nih škofjeloških društev in
organizacij. Med njimi so se
v Maasmechelen odpeljali
Mestni pihalni orkester
Škofja Loka, Folklorna sku-
pina Škofja Loka, Otroci rit-
mov, lokostrelci in strelci ter
filatelisti. Predstavnica Lo-
škega muzeja in predstavni-
ki občine z županom Igor-
jem Drakslerjem na čelu so
se celotni odpravi pridružili
nekaj dni kasneje. S svojim
repertoarjem so se že prvi
dan gostovanja predstavili
glasbeniki Mestnega pihal-
nega orkestra, ki so navduši-
li upokojence tamkajšnjega
doma ostarelih. Po številnih
ogledih, ki jih je pripravila
maasmechelnska Komisija
za pobratenje, so sledili še
razni nastopi, ogledi in sre-

čanja, višek obiska pa je
predstavljala uradna zabava,
na kateri sta župana Škofja
Loka Igor Draksler in Maas-
mechelna Georges Lenssen
obnovila listino o pobratenju
mest. Maasmechelnski žu-
pan ni skrival navdušenja
nad Slovenijo."Slovenija mi
je všeč, ker so prijazni ljudje.

Všeč mi je hrana, še posebej
pa pijača, morda kakšne bo-
rovničke." Tudi škofjeloški
župan je ob slavnostnem
podpisu listine o pobratenju
namenil nekaj besed obis-
kovalcem. "V Sloveniji smo
zapečkarji, zato smo toliko
bolj veseli, kadar smo po-
vabljeni v tujino." Za prav

poseben vseslovenski dan,
na katerem so se zabavali
Ločani in domačini, ni pa
manjkalo tudi Slovencev, ki
živijo v Belgiji, pa je poskr-
belo Slovensko pevsko in
kulturno društvo Slomšek,
ki je za domačine in sloven-
sko delegacijo pripravilo
piknik. 

Škofjeločani v Maasmechelnu
Letos mineva deset let od pobratenja mest Maasmechelen in Škofja Loka. Minuli konec tedna sta
župana pobratenih mest znova podpisala listino o pobratenju.

Mestni pihalni orkester Škofja Loka je navdušil gostitelje. 
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Maja Bertoncelj

Lom - "Od starta sem šla svoj
tempo, pogledala nazaj in nik-
jer nikogar. Vedela sem, da ni-
sem začela prehitro, in zato
nadaljevala tekmo s časom.
Veseli me, da sem šla cel
vzpon konstantno, kar je do-
kaz, da smo s treningi na pra-
vi poti. S pripravljenostjo sem
zadovoljna, čeprav še vedno
čutim posledice poškodbe.
Sredi junija sem si namreč iz-
pahnila ramo," je v cilju v vasi-
ci Lom pojasnjevala Vesna
Fabjan, zmagovalka 17. med-
narodnega tekmovanja na te-
kaških rolkah v Tržiču, ki je
potekalo v organizaciji ŠD
Strelica in TD Tržič. Na progi
od Tržiča do Loma, dolgi 6,5
km, ji niso mogli slediti niti
mlajši mladinci, med članica-
mi pa je imela eno samo kon-
kurentko, Barbaro Jezeršek.
Fabjanova je svoj lanski zma-
govalni čas izboljšala skoraj za
minuto, čas izpred dveh let pa
za devet sekund.

Bolj zanimivo je bilo v mo-
ški konkurenci. Pričakovano
pa sta bila na 8,5 km dolgi pro-
gi do Slaparske vasi v boju za
zmago biatlonca Janez Marič
in Klemen Bauer. Za deset se-
kund je bil hitrejši Marič,
smučarski tekač Rok Tršan iz
Valburge, starejši mladinec in
prvo leto član mladinske re-
prezentance, pa je na tretjem
mestu zaostal še sedem se-
kund več. Marič je praktično
celo progo šel v ritmu ena ena.
"Dvakrat sem vmes zaveslal,
ampak sem videl, da to ni rav-
no dobro. S časom sem zado-
voljen, je boljši kot lani. Priča-
koval sem, da bo Bauer edini,
ki mi bo lahko sledil. Vmes
sem naredil menjavo ritma,

upal, da bo odpadel, kar se je
tudi zgodilo," je povedal Janez
Marič, Klemen Bauer pa do-
dal: "Ivek je v vzpon kar hitro
začel. Vedel sem, da če ga ne
bom držal, nimam možnosti.
Šel sem na to, da ga prema-
gam. Nisem bil tako daleč. Je
pa trenutno močnejši." Na rol-
karski tekmi v Tržiču je v vseh
kategorijah skupaj nastopilo

nekaj manj kot sto tekmoval-
cev; Vinko Grašič, alfa in ome-
ga prireditve, ki je tudi letos
nastopil na tradicionalnem
teku častnega odbora, pa je
postregel s podatkom, da jih je
bilo rekordno število leta
2002, in sicer kar 230. 

Tako za Fabjanovo kot za
Mariča je bila tekma v Tržiču
dober trening v sklopu priprav

na olimpijsko sezono. "Dva-
krat po deset dni smo bili v
Ruhpoldingu, sedaj bomo 14
dni trenirali doma, potem pa
se začnejo priprave na snegu,"
je dejala Fabjanova, za katero
je olimpijska sezona poseben
izziv, zato tudi nekaj spre-
memb v treningu: "Tako kot
Petra Majdič sem hodila na
treninge moči za noge, in si-
cer na Fakulteto za šport. Pred
mano je še en sklop teh tre-
ningov. To pomeni, da treni-
ram tudi po trikrat na dan, kar
je naporno, so pa učinki pravi
in zelo sem zadovoljna s spre-
membami. Upam, da se bo
poznalo tudi pozimi." Biatlon-
ci pa od včeraj priprave nada-
ljujejo na Pokljuki, v novem
športno-rekreacijskem centru.
Čaka jih vsakoletno jesensko
testiranje na Soriško planino
in prihodnji teden še državno
prvenstvo v letnem biatlonu.
"O pripravljenosti še težko go-
vorim, ker me vedno kaj boli
in zato izpustim kakšen tre-
ning," pravi Marič. 

Premagala vse mladince
Vesna Fabjan in Janez Marič sta zmagovalca mednarodnega tekmovanja na tekaških rolkah v Tržiču. 

Na ravnini so bili tekmovalci še zelo skupaj, že na začetku vzpona pa je bilo jasno, kdo bo
v boju za zmago (v rumeni čeladi Klemen Bauer, desno ob njem Janez Marič).

Športno društvo Gorenjski glas vabi na

3. tek Gorenjskega glasa
Finalna tekma Gorenjskega pokala 
v rekreativnih tekih in pokala mladih

Dobimo se v Preddvoru 
v nedeljo, 27. septembra, ob 10. uri 
pred OŠ Matija Valjavca.

Dolžina proge za ženske in moške je 11.040 metrov, za otroke
in mladince od 550 do 1650 metrov. Prijave sprejemamo na dan
tekmovanja od 8. do 9.45 v bližini starta. 

Vabljeni vsi navijači in ljubitelji Gorenjskega glasa!

Info: Janez Ferlic, 031/561 663 
ali janez.ferlic@gmail.com

www.gorenjskiglas.si
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Zmagovalca Vesna Fabjan in Janez Marič z Andrejo Koblar,
ki je bila odgovorna za organizacijo starta, in planšarjem
Ladkom, maskoto prireditve.

Maja Bertoncelj

Jesenice - Prvo tekmo bodo
odigrali v gosteh pri novincu v
ligi, zagrebškem Medvešča-
ku.  "Naš cilj je, da prikažemo
dober hokej. Če temu doda-
mo še stoodstoten pristop na
tekmah, spoštovanje vsakega
nasprotnika, bo zagotovo tudi
rezultat dober," je o ciljih v
novi sezoni lige EBEL dejal
nov trener na klopi Acronija
Jesenic Ildar Rahmatuljin.

Na Jesenice se je vrnila ru-
ska hokejska šola, saj je poleg
trenerja v ekipi še pet hokeji-
stov, ki prihajajo z območja
nekdanje Sovjetske zveze ali
pa imajo tam svoje korenine.
"V ekipo so se v redu vklopili.

Ne vidim nobenih težav.
Fantje se počutijo super, tako
tujci kot tudi domači. Blejski

turnir in prijateljske tekme so
pokazale, da smo na pravi
poti, seveda pa pripravljenost

še ni na vrhunski ravni. S tre-
nutno formo igralcev sem kar
zadovoljen," je še povedal
Rahmatuljin. Za primerjavo
lanske z letošnjo ekipo smo
vprašali Dejana Varla, letos
prvič v vlogi pomočnika tre-
nerja: "V prvi vrsti se pozna
razlika med kanadsko in ru-
sko šolo hokeja. Razlike so v
sistemu igre, ki precej sloni
na dolgih podajah, veliko več
je kombinacij. Kar se tiče po-
drobnejše analize v razliki, pa
je še prerano govoriti. Najbolj
se bo pokazala na samih tek-
mah." Vodstvo in igralci so to-
rej pripravljeni na novo sezo-
no. "Pričakujem dobro igro in
dobre rezultate," je napove-
dal vratar Boris Tortunov.

Cilj: prikazati dober hokej
Hokejisti Acronija Jesenic v petek začenjajo z nastopi v novi sezoni lige EBEL. 

Pet tujcev v ekipi (od leve): Jan Golubovski, Andrej Troščinski,
Boris Tortunov, Andrej Makrov in Alexander Dück
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Sedemsto triatloncev na Bledu

V soboto so na Bledu praznovali petindvajset let triatlona v
Sloveniji. In prav ob obletnici so organizatorji iz vrst TK Tri-
sport Kamnik zabeležili nov rekord po številu udeležencev.
Na startu na različnih razdaljah jih je bilo kar sedemsto iz
trinajstih držav. Vrhunca sta bili tekmi za evropski mladin-
ski pokal in olimpijski triatlon za državno prvenstvo. Zma-
govalca Garmin triatlona Bled in nova državna prvaka sta
postala Mateja Šimic (TK Trisport Kamnik, na sliki) in David
Pleše (TK Ljubljana). Na evropskem mladinskem pokalu pa
sta prvi mesti osvojila Vid Pucelj (TK Inles Riko Ribnica) in
Nemka Anika Vössing. Posebna priznanja so prejeli tudi
udeleženci prvega triatlona v Sloveniji leta 1984, ki so se po
petindvajsetih letih spet pognali v Blejsko jezero. Takšnih je
bilo osem: Miro Kregar, Matjaž Štibelj, Bojan Knap, Rudi
Škapin, Damjan Brajnik, Marko Tomazin, Matjaž Čampa in
Srečko Juhart.

Visok poraz nogometašic Velesovega

Nastope v 1. slovenski ženski nogometni ligi so začele tudi no-
gometašice Velesovega, ki so v 2. krogu doma kar z 0 : 8 izgu-
bile z ekipo iz Slovenj Gradca. Tekme 4. kroga pa so odigrali
nogometaši v 3. SNL - Zahod. Rezultati: Roltek Dob : Zagorje
4 : 0, Sava Kranj : Jezero Medvode 1 : 1, Adria : Tolmin 3 : 0,
Kamnik : Jadran Dekani 2 : 0, AH Mas Tech : Kranj 3 : 0, Brda
: Šobec Lesce 2 : 0 in Kalcer Vodoterm : Krka 4 : 1. V 1. gorenj-
ski nogometni ligi so odigrali tekme 2. kroga. Rezultati: Alpina
Žiri : Kondor 2 : 0, Velesovo : Hrastje 4 : 0, Niko Železniki :
Bled Hirter 4 : 0, Mimovrste=) Jesenice : Bohinj 2 : 3 in Naklo
- Klub zmagovalcev : Visoko 1 : 1. Rezultati 2. kroga 2. gorenj-
ske nogometne lige pa so: Trboje : Čirče 3 : 0, Preddvor : DLN
5 : 4, Bitnje : Britof 0 : 0 in Podbrezje : Ločan 1 : 0. M. B.

Kranju 75 naslov druge lige

V Novi Gorici so odigrali državno člansko vaterpolsko 
prvenstvo v II. ligi. V konkurenci štirih ekip so največ pokaza-
li vaterpolisti Kranja 75, ki so v svojem moštvu imeli s 17 zade-
tki na treh tekmah tudi najboljšega strelca Elvirja Bečiča. Kranj
75 v postavi Naglič, Podjed, Zupanič, Pančur, Rebolj, Maren,
Bečič, Čadež, Vončina, Košir, Sever in Pičulin so premagali
vse tri nasprotnike in zasluženo osvojili prvo mesto. J. M.
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Juriš na Vršič je za rekrea-
tivne kolesarje drugi vrhunec
sezone. Prvi je jasno Franja in
drugi je tole jurišanje na naš
najpopularnejši vrh.

Priprave za juriš so dolgo-
trajne, trajajo vse od začetka
poletja pa do te prve septembr-
ske sobote. Letos sem se še pose-
bej temeljito pripravljal, ker
sem si zadal cilj, da premagam
prijatelja, ki me je izzval. Že
dolgo sem brez konkurence v
kolesarjenju, pa se mi je zato
zdelo še toliko bolj zanimivo,
ko je nekdo končno pokazal to-
liko poguma in se opogumil iz-
zvati me v moji letos paradni
disciplini - vzponu. Da sem bil
brez konkurence vsa ta leta, se
gre zahvaliti moji izgubi želje
po tekmovalnosti. In ko človek
postane netekmovalen, potem
nima konkurence, s katero bi
tekmoval. Razumete? 

Moje priprave za Juriš so
bile naporne in temeljite. Na-
porne zato, ker pomeni imeti
športni urnik v mojih letih isto
kot imeti preveč časa. S preveč
časa pa se danes lahko pohva-
lijo samo bogati ljudje. Gorenj-
ski glas kot ustanova, ki zapo-
sluje tiste, ki ga ustvarjajo - nje-
govi delavci so krivi, da mi gre
vse narobe oziroma ne tako,
kot sem si postavil smernice.
Naši Jana in Irena, sodelavki,
sta se s petkom upokojili in
nam zato v znak hvaležnosti
priredili poslovilno zabavo, ki
je poleg nemastne hrane in
brezalkoholne pijače vsebovala
tudi njuno nasprotje. In v tem
nasprotju je moja kritična toč-
ka, na kateri vedno padem ...
zletim s ceste. Obe sta sklenili
svojo delovno dobo in prešli v
stanje, ko v vseh urah, ki se-
stavljajo dneve, ne bo tistih ob-
veznih osmih ur, ki jih moraš
koristno porabiti, da sredi me-
seca dobiš sredstva na bančni
račun, s katerega potem črpaš,
da preživiš sebe in nekaj svojih
ustvarjenih ali primoženih oz.
priženjenih ... Obe sta nadvse
priljubljeni zdaj bivši sodelav-
ki, zato je bilo vzdušje podobno
najboljšemu žuru, kar jih lah-
ko doživiš s sodelavkami in so-
delavci. Nekaj časa sem zdržal
zadržan, biti nekje, kjer ni nič
takega, kar te usmerja k sov-
ražnikom ustvarjene forme.
Da, počutil sem se v odlični psi-
hofizični formi in kondiciji
dan pred Jurišem na Vršič in
en teden pred tekmo leta, sveto-
vnim novinarskim prven-
stvom. Zdržal sem nekaj kvali-
tetnih minut, potem je gostitelj
odkril pladenj, na katerem je

počival kralj živali - nadevan
odojek. Zraven, tik ob njem pa
kot hudič mrzlo pivo, čebula in
svež, kot duša mehek bel kruh
... in jaz omahljiv, majav, "la-
bilis", nestabilen ... Torej: eno
pivo in nekaj dekagramov
odojka verjetno pomaga k re-
generaciji, ki sem jo ustvarjal
zadnje čase. Mogoče zgubim
kako sekundo proti izzivalcu,
kar ne bo sramotno, glede na
mojo izredno pripravljenost.
Lepo sem pospravil en krožnik
in potem še enega in užival v
programu, ki je pomagal sode-
lavkama v živahnejši pokoj.
In potem je prišla sodelavka,
ki je upala, da sem tak, kot
sem, in sem tudi mož besede
in dejanj. Moja roka ni bila
več osvobojena ne osamljena.
Sodelavka mi je montirala
vedno novo steklenico, kot bi
bila najeta služabnica. In za-
čuda se moja roka ni branila,
čeprav sem bil prepričan, da jo
zadnje mesece zanima samo
balanca ...

Proti jutru sem sanjal Vršič
in vseh njegovih petindvajset
serpentin. V takem stanju bi
jih dosegel največ ... eno, prav-
zaprav ... o spanju ne duha ne
sluha. Če sem se obrnil na levi
bok, je bilo vse na desni in na
desnem boku vse na levi; čista
groza, če sem skušal ležati na
hrbtu. Lestenec je krožil kot sa-
telit ... in potem odrešilni sta-
vek Aleša Smrekarja na
Valu202. Juriš na Vršič je za-
radi slabega vremena prestav-
ljen na prihodnjo soboto. Ura
je bila šest in po tem odrešil-
nem stavku se je lestenec naen-
krat ustavil in prav vseeno mi
je bilo, na katerem boku sem
bil. Z nasmeškom in zahvalo
sem se pognal v spanec. Zbudil
me je šele hud maček nekaj ur
kasneje, ampak je bil vseeno
prizanesljivejši, kot bi bile vse
tiste serpentine, če bi bilo še vre-
me ...

Vršič pred Vršičem

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Ste že kdaj slišali za vrsto
rekreacije, ki se imenuje tek-
movalni treking? Tekme so
družabno tekmovalne prire-
ditve, kjer organizator na do-
ločeni lokaciji poveže najbolj
zanimive točke med seboj v
predvideno traso. Smer je
tako le nakazana z obveznimi
kontrolnimi točkami, ni pa
označena niti varovana ali
oskrbovana. Udeleženci pre-
hajajo od kontrolne točke do
kontrolne točke, glede na last-
no iznajdljivost, razen če ni
določeno drugače. Organiza-
tor seveda pred tekmovanjem
razloži traso, razdeli zemljevi-
de, na katerih so označene
kontrolne točke, kartončke, ki
se podpišejo na vsaki kontrol-
ni točki, in udeleženci lahko
startajo. Ne ustrašite se, ko
preberete "tekmovalni". Res
se tekmuje, vendar je v tem
največji čar trekinga. Če bi se
spopadali samo s traso, po-
tem bi ne bilo tako zanimivo,
kot če te od kontrolne do kon-
trolne točke podi izmerjen
čas. Kategorij je več, in sicer
lahko izbirate med aktivno
kategorijo, ki tekmuje na raz-

dalji do desetih kilometrov,
pohodniška kategorija tek-
muje na razdalji do dvajset ki-
lometrov, ultra kategorija pa
do štirideset kilometrov, vča-
sih tudi več. Osnovna disci-
plina je hoja, vendar jo najbo-
lje pripravljeni redno kombi-
nirajo s tekom. V vseh kate-
gorijah si na nekaterih tek-
movanjih omislijo tudi dvoji-
ce. Treking poteka po marki-
ranih in nemarkiranih stezah
ali lažjem brezpotju, kolovo-
zih in v najmanjšem mož-
nem delu po cestah. Teren s
pohodniškega stališča ne sme
biti zahteven, če pa brez tega
ne gre, so tekmovalci že vna-
prej opozorjeni nanj. Za ude-
ležbo je potrebno osnovno po-
znavanje orientacije, se pravi,
branje kompasa in zemljevida
ter samostojna izbira smeri
napredovanja. Dodatne vešči-
ne zajemajo hitro prilagodlji-
vost na razmere na trasi, hitro
ukrepanje pri izbiri poti, sa-
mostojna logistika hrane, pija-
če, počitka, oblačil itn.

Na Gorenjskem je najbolj
priljubljen treking okoli Stor-
žiča. Letos se je zgodil 30. av-
gusta in na njem je nastopilo
okoli sto trideset tekmovalcev.
Krajša, aktivna trasa v dolžini

desetih kilometrov je tekmo-
valce peljala predvsem po kul-
turnozgodovinskih znameni-
tosti Preddvora in okolice.
Tekmovalci so spoznali nekaj
gradov, cerkvice in kanjon. Po-
hodniška trasa v dolžini dvaj-
setih kilometrov je že prava
preizkušnja vzdržljivosti, saj
so se tekmovalci povzpeli viso-
ko na pobočja Storžiča. Ultra
preizkušnja v dolžini štiridese-
tih kilometrov je namenjena
najbolj pripravljenim, saj je
prepolna vzponov in spustov,
iskanja znanih in skritih poti,
točk in še česa. Pot je speljana
tako, da objame ves Storžič in
v cilju je Garmin pokazal

2500 metrov premaganih vi-
šinskih metrov! 

Ko boste v dobri kondiciji,
boste lahko sodelovali v Gar-
min Treking ligi Slovenije, ki
je zelo dobro organizirana in
poteka po vsej Sloveniji. V eni
sezoni je okoli deset tekmo-
vanj ali skoraj vsak mesec ena
tekma. Zaradi napornega tek-
movanja tekme ne smejo biti v
razliki manj od 14 dni. Tre-
king okoli Storžiča je letos iz-
vrstno organiziralo Turistično
društvo Preddvor. Organiza-
torji pravijo, da zaradi neverjet-
nega razmaha tovrstne rekrea-
cije pričakujejo že prihodnje
leto še enkrat večjo udeležbo.

www.tourism-kranj.si

10. Svetovno novinarsko prvenstvo
v cestnem kolesarjenju 2009

11.–13. september 2009 Kranj, Slovenija

Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Na tiskovni konferenci, ki
se je zgodila prejšnji četrtek,
so nam organizatorji sveto-
vnega novinarskega prven-
stva v cestnem kolesarstvu
sporočili, da je vse nared za
začetek tega zelo zanimivega
dogodka, ki se bo zgodil v
Kranju. 

Vse skupaj se bo začelo že
v petek, 11. septembra, ob 18.
uri, ko bodo vsi udeleženci
na sprejemu v avli Mestne

občine Kranj. Naslednji dan,
v soboto, 12. septembra, je
start posamičnega kronome-
tra. Start bo na Ljubljanski
cesti na Laborah pred stavbo
Etis in bo potekal vse do od-
cepa za Škofjo Loko na Jepr-
ci in nazaj. Dolžina krono-
metra je 15 km. Po dirki, ki
naj bi se zaključila ob 15. uri,
sledi počitek in potem ob 18.
uri spoznavni sprejem na
Brdu pri Kranju.

V nedeljo, 13. septembra, je
ob 10. uri start cestne dirke
pred Gimnazijo. Trasa dirke

je zelo podobna letošnji trasi
dirke Po ulicah Kranja. Krož-
na dirka pelje izpred Gimna-
zije skozi stari del mesta čez
Kokrški most ter skozi Huje
in potem čez leseni mostiček
čez Kokro po Kokrškem bre-
gu v center Kranja ter mimo
Prešernovega gaja naprej
proti Gorenjskemu glasu,
Gorenjski banki in Gimnazi-
ji. Krog je dolg 3250 metrov
in je zelo razgiban ter tehnič-
no zahteven. Po dirki bo za-
ključna prireditev s slovesno
podelitvijo medalj. 

Svetovno novinarsko prve-
nstvo v cestnem kolesarstvu
je pod okriljem svetovne ko-
lesarske zveze UCI in na
njem lahko nastopijo vsi 
novinarji z veljavno novinar-
sko izkaznico. Do danes je
prijavljenih okoli sto novinar-
jev iz petnajstih držav. Tek-
movali bodo v petih starost-
nih kategorijah. Za tehnični
del dirke je poskrbel kolesar-
ski klub Sava Kranj, za vse
drugo pa Zavod za turizem
Kranj in Mestna občina
Kranj ter sponzorji.

Vse je pripravljeno za start 

Ne na Storžič, ampak okoli njega

Tura za jutri, A-skupina: GG-Kokrica-mimo Valya-Bela-
Preddvor-Možjanca in nazaj po isti poti. Skupini B in C gre-
sta z mano v Čadovlje, kjer mi bosta pomagali pri dodelavi
forme za mojo tekmo leta. Cilj v piceriji Gorenc.

Kolesarski klub Sava Kranj, Škofjeloška cesta 14, 4000 Kranj

Darko na kockah Vršiča

Start 40 km dolgega trekinga

Kontrolna točka Aleš je bil prvič na trekingu.
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Najbolj prizadete so bile
ceste - neprevozna je bila
cesta čez Vršič, ki jo je zasul
zemeljski plaz, prav tako ce-
sta v Vrata, katere del je od-
neslo, najbolj kritično pa je
bilo v Mojstrani, kjer je na-
rasla Sava ogrožala počitni-
ški objekt in most ob spod-
njem uvozu v kraj. 

"Podrto drevje, ki ga je
prinesla reka, je zamašilo
novozgrajeni most, in samo
zahvaljujoč hitri akciji pros-
tovoljnih gasilskih društev
Mojstrana in Dovje ter Li-
povca iz Radovne, ki je s
svojim tovornjakom iz stru-
ge odstranil drevje, most
danes še stoji," napete do-
godke opisuje Jure Žerjav.
Kranjskogorski župan po-
udarja, da so domačini tudi
tokrat opravili izjemno
delo. Škoda po neurju še ni
ocenjena; za to bo treba po-
čakati na oglede pristojnih
komisij. 

Meteorna voda je sicer za-
lila tudi garažo hotela Pri-
sank v Kranjski Gori, stano-
vanjsko hišo v Mojstrani ter
hlev v Podkornu, kjer je hu-
dournik ogrožal tudi stano-
vanjsko hišo. Posredovali so
gasilci PGD Mojstrana,
Kranjska Gora in Podkoren
in vodo izčrpali. 

Zasulo cesto na Ljubelj

Veliko preglavic so imeli
tudi v občini Tržič. Voda je
zalila jašek za dvigalo v
Domu Petra Uzarja v Ročev-
nici, klet gasilskega doma v
Tržiču in več hiš v naselju
Ravne. Vodo so izčrpali gasil-
ci PGD Bistrica in Tržič. Nad
Podljubeljem je zemeljski
plaz zasul državno cesto pro-
ti Ljubelju, ki je bila polovič-
no prevozna do sobote popol-
dan. Tam so material odstra-
nili delavci Cestnega podjetja
Kranj. Komunala Tržič je
uredila zasilni dovoz do dveh
hiš pod cerkvijo sv. Ane, kjer
bodo odstranili še več kot sto
kubičnih metrov materiala.
Hudo poškodovano maka-
damsko cesto na stari prelaz
Ljubelj bodo skušali popravi-
ti organizatorji Hrastovega
memoriala in Občina Tržič.
Poškodovana je tudi mala
hidroelektrarna v Podljube-
lju. Tržiški komunalni delav-
ci so odstranili veliko materi-
ala s ceste Tržič-Pristava v
Preski in z več odsekov v vasi
Jelendol. Tam je uničena
gozdna cesta proti Medvod-
ju, poškodovana je gozdna
cesta na Bistriško planino,
veliko poškodb pa je tudi na
cestah v Lomu, Gozdu, Le-
šah in Vadičah. Tržiški žu-
pan Borut Sajovic ocenjuje,

da je vse škode precej več kot
za pol milijona evrov.

Nevšečnosti je petkovo ne-
urje povzročilo tudi v občini
Bohinj, saj je že kmalu po
poldnevu poplavilo kletne
prostore šestih stanovanj-
skih objektov v Bohinjski Bis-
trici in na Kamnjah, zato so
morali posredovati gasilci
PGD Savica Polje, Bohinjska
Bistrica, Stara Fužina in Bo-
hinjska Češnjica. Voda je na-
nesla material tudi na cesto
Bled-Bohinj v Soteski, od-
stranila ga je dežurna ekipa
Cestnega podjetja Kranj, ga-
silci iz Bohinjske Bistrice pa

so cestišče sprali z vodo. V
Radovljici so prostovoljni ga-
silci vodo črpali iz poplavlje-
nih kleti ekonomske in go-
stinske srednje šole, picerije
Matiček, gostinskega lokala
Akademija, trgovine Merca-
tor in diskonta Simp na
Kranjski cesti ter delavnice v
Lancovem, gasilci z Brezij pa
so med drugim delno od-
stranili manjši plaz s ceste
na Črnivcu. Vodo so gasilci
morali izčrpati še iz kleti sta-
novanjskih hiš in drugih ob-
jektov na Bledu in v okolici, v
Selu pri Žirovnici in na šir-
šem območju Jesenic. 

V neurju zasute ceste že očistiliKovor

Kolesar trčil v tovornjak

V četrtek ob 8. uri se je po lokalni cesti od Huda proti Kovor-
ju na kolesu peljal devetnajstletni domačin. V nepreglednem
ovinku je pri vožnji po klancu navzdol zapeljal na nasprotno
smerno vozišče in trčil v tovorno vozilo, katerega je naproti
pravilno pripeljal 28-letni voznik iz okolice Kamnika. Kolesar
je bil v nesreči hudo ranjen, zato so ga s helikopterjem 
prepeljali v Klinični center v Ljubljani, kjer je ostal na zdrav-
ljenju.

Zminec 

Vzvratno pred motorista

V nedeljo okoli 19. ure se je 29-letni motorist iz Škofje Loke
peljal po regionalni cesti iz Gorenje vasi proti Škofji Loki. Ko
je v bližini Zminca pripeljal v desni nepregledni ovinek, je z
njegove desne strani z dvorišča stanovanjske hiše na cesto
vzvratno zapeljal 25-letni voznik osebnega avtomobila iz Tr-
zina, ki je nameraval zapeljati v smeri proti Gorenji vasi.
Motorist je močno zavrl, izgubil oblast nad motorjem in pa-
del, nato pa zdrsel po cesti in s telesom trčil v osebni avto-
mobil. Hudo ranjenega motorista so z reševalnim vozilom
odpeljali v Klinični center v Ljubljano, kjer je ostal na zdrav-
ljenju. Zoper voznika avtomobila bodo policisti podali ka-
zensko ovadbo, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo pa
bodo podali obdolžilni predlog tudi za motorista.

Krvavec

Veter ustavil kabinsko žičnico

Zaradi močnega sunka vetra se je v petek nekaj po 13. uri
samodejno ustavila gondolska žičnica na Krvavec. V kabi-
nah so ostale ujete tri osebe, turistki in vodja žičnice, ven-
dar njihova življenja niso bila ogrožena, je pojasnil Luka
Vrančič iz RTC Krvavec. Na tla so jih spravili v približno uri
in pol, natančno so pregledali tudi celotno žičnico, pri tem
pa niso našli nobene poškodbe ali druge nepravilnosti, tako
da je kabinska žičnica v soboto že normalno obratovala. 

Lom pod Storžičem

Prevrnil se je s traktorjem

Včeraj so nas opozorili, da traktorja, s katerim se je minulo
sredo v Lomu pod Storžičem pri delu na travniku ponesrečil
domačin, niso postavili na noge delavci Cestnega podjetja
Kranj, kot smo pomotoma poročali, temveč najbližji sosed
Tomaž Meglič (Urhov Tomaž). Za nehoteno napako se
opravičujemo. S. Š.

Cesto v Vratih so cestarji hitro očistili, medtem ko bodo za
njeno dokončno sanacijo potrebovali več časa. / Foto: Anka Bulovec

Simon Šubic

Kranj - S poostrenim nadzo-
rom, ki bo potekal do nede-
lje, 13. septembra, so se slo-
venski policisti pridružili
svojim kolegom v drugih ev-
ropskih državah, kjer prav
tako poteka preventivna ak-
cija. Uporaba varnostnega
pasu namreč rešuje življe-
nja, česar pa se še vedno za-
veda premalo udeležencev v
cestnem prometu. Pripenja-
nje v avtomobilu tako vozni-
kom kot drugim potnikom
nalaga tudi zakon o varnosti

cestnega prometa, ki za ne-
uporabo pasu predvideva
120 evrov globe. 

Po podatkih policije se je v
Sloveniji do konca avgusta
zgodilo 12.769 prometni ne-
sreč (15.135 v istem obdobju
lani), v njih pa je umrlo 122
(148) oseb, hudo ranjenih je
bilo 629 (722), lahko ranje-
nih pa 6846 udeležencev
(7391). Med vsemi, ki so le-
tos umrli v prometnih nesre-
čah, 29 oseb (41 v enakem
lanskem obdobju) ni upo-
rabljalo varnostnega pasu,
med hudo ranjenimi var-

nostnega pasu ni uporablja-
lo 165 (192), med lahko ra-
njenimi pa 645 oseb (682).

Namen policijske preven-
tivne akcije je zmanjšati šte-
vilo mrtvih in hudo ranjenih
zaradi neuporabe varnostne-
ga pasu in povečati njegovo
uporabo. Policisti zato kon-
trolirajo uporabo pasu v vseh
vrstah avtomobilov in zoper
kršitelje dosledno ukrepajo.
Poleg tega avtobusna in dru-
ga prevozniška podjetja opo-
zarjajo na obveznost upora-
be varnostnih pasov, obisku-
jejo pa tudi šole.

Nadzor uporabe pasu
Slovenski policisti poostreno nadzirajo uporabo varnostnega pasu.

Simon Šubic

Kranj - S kranjske policijske
uprave so šele v soboto spo-
ročili, da so v sredo popoldne
v stanovanju v Kranju našli
mrtvega 45-letnega moškega.
Na njegovem truplu so že pri
prvem ogledu našli poškod-

be, s kasnejšo obdukcijo pa
so ugotovili, da je Kranjčan
prejel močan udarec v glavo,
kar je v povezavi z njegovo si-
ceršnjo zdravstveno okvaro
povzročilo smrt. 

Kriminalisti so z zbira-
njem obvestil ugotovili, da je
bil pri pokojnem v torek po-

poldne prisoten 33-letni
Kranjčan. Med njima je pri-
šlo do prepira, pri tem pa je
33-letnik pokojnega z roko
večkrat udaril po obrazu,
nato pa je stanovanje zapu-
stil. Policisti so osumljenega
zaslišali, nato pa spustili na
prostost, zoper njega pa so

na kranjsko tožilstvo podali
kazensko ovadbo samo zara-
di utemeljenega suma pov-
zročitve hude telesne po-
škodbe, saj menda ni imel
namena ubiti pokojnega. Za
tovrstno dejanje je zagrože-
na kazen od treh do petnajst
let zapora.

Z udarcem povzročil smrt
V nekem stanovanju v Kranju so prejšnji teden našli truplo 45-letnega moškega.

�1. stran

Domžale

Najbrž bodo zidali

Pred kratkim so neznani storilci vlomili v priročno skladišče
na Ljubljanski cesti v Domžalah in ukradli za petsto evrov
gradbenega orodja. S podobnim vlomom se ukvarjajo tudi
kamniški policisti, saj so tatovi gradbeno orodje odnesli tudi
iz priročnega skladišča v Drnovem pri Kamniku. Podjetje so
oškodovali za okoli tisoč evrov. S. Š.
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Boštjan Bogataj

Lani smo v Sloveniji porabi-
li 15.002 gigavatnih ur elek-
trične energije, iz obnovlji-
vih virov energije (OVE) pa
proizvedli 4.144 gigavatnih
ur oziroma 27,6 odstotka.
Letos naj bi v Sloveniji stalo
že za približno tri megavate
sončnih elektrarn, ki na let-
ni ravni proizvedejo približ-
no 3,15 gigavatne ure elek-
trične energije. V skupni
proizvodnji iz OVE to pred-
stavlja le majhen delež, ko-
maj 76 promilov.
Državna energetska politika
z ukrepi spodbujanja učin-
kovite rabe energije in upo-
rabe OVE prispeva k zmanj-
ševanju emisij toplogrednih
plinov, s tem pa k vrsti pozi-
tivnih učinkov za naše oko-
lje. Energije v končni rabi ne
potrebujemo le kot električ-
no energijo, temveč tudi za
ogrevanje in hlajenje ali pa
kot energent za pogon v pro-
metu. Vseeno pa velja, pravi-
jo na gospodarskem ministr-
stvu, ki ga vodi Matej Lahov-
nik, da vsak odstotek v konč-
ni rabi energije, ki ga doseže-
mo iz OVE na področju pro-
izvodnje električne energije,
stane do trikrat toliko kot pri
proizvodnji toplote.
Večina obnovljivih virov
energije je zelo nestanovit-
nih, zato je tudi proizvodnjo
električne energije iz OVE
težko usklajevati s porabo ali
pa je to povezano z visokimi

stroški za hranilnike energi-
je. Dandanes se mora zato
pri večjem vključevanju OVE
še vedno zagotavljati dovolj
rezervnih zmogljivosti v
konvencionalnih elektrar-
nah. Z večjo izrabo obnovlji-
vih virov energije država iz-
polnjuje načelo trajnosti,
hkrati pa mora skrbeti tudi
za zanesljivost in primerno
ceno. Na zanesljivost oskrbe
prek OVE trenutno najbolj
vpliva visoka cena tehnologi-
je in s tem premajhen trg,
cena pa ne sme (v preveliki
meri) vplivati na standard
gospodinjstev.
"Mi spodbujamo vse tehno-
logije za proizvodnjo elek-
trične energije iz obnovlji-
vih virov energije in ne le
fotovoltaike, ki je trenutno

najdražja," pojasnjuje v di-
rektoratu za energetiko go-
spodarskega ministrstva in
dodajajo: "Spodbude pa so
prave, kar dokazuje tudi ve-
lik interes investitorjev in
gradnja elektrarn v zadnjem
času." Dodajajo, da so poleg
njihove podporne sheme na
voljo tudi ugodni krediti
Eko sklada, energetski za-
kon pa bo skupaj s poeno-
stavitvijo opravljanja dejav-
nosti proizvodnje v mikro-
elektrarnah omogočil davč-
no olajšavo pri dohodnini.
"Pričakujemo še več malih
elektrarn na osnovi določb
pravilnika o učinkoviti rabi
energije v stavbah, ki so ga
pripravili na Ministrstvu za
okolje in prostor," pojasnju-
jejo.

Na vprašanje, ali je danes
zakonodaja na strani inve-
stitorjev, ki se pritožujejo
zaradi dolgotrajnosti prido-
bivanja dovoljenj, pa odgo-
varjajo: "Za gospodarjenje s
prostorom je potrebno spo-
štovati potrebe vseh zainte-
resiranih strani. Prostor je
omejen in ga moramo pu-
stiti tudi za razvoj naših na-
slednikov. Prepričani smo,
da je v Sloveniji dovolj že
pozidanih zemljišč, kjer z
nameščanjem sončnih elek-
trarn ne jemljemo prostora
za razvoj drugih dejavnosti.
Če se bo gradbena zakono-
daja spreminjala, pa želimo
pri tem sodelovati s predlo-
gi, da se, če je to možno, po-
enostavijo postopki za grad-
njo malih elektrarn." 

Zanesljivost, trajnost,
konkurenčnost
Država pri oblikovanju energetske politike spoštuje načela zanesljivosti, trajnosti in konkurenčnosti
oskrbe z energijo.

Energija sonca

Boštjan Bogataj

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter
Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja omo-
gočata pridobitev nepovrat-
nih sredstev za investicije v
sončne elektrarne. Pridobi-
tev subvencij je možna prek
dveh ukrepov v sklopu Pro-
grama razvoja podeželja
2007-2013, in sicer z ukre-
pom 311 - Diverzifikacija v
nekmetijske dejavnosti (pod-
pora investicijam v pridobi-
vanje energije za prodajo na
kmetiji iz obnovljivih virov -
biomasa, sončni, vetrni in
vodni vir) in ukrep 312 - Pod-
pora ustanavljanju in razvoju
mikropodjetij (podpore inve-
sticijam v oskrbo z električno
energijo, plinom in vodo).

"Namen obeh ukrepov je pri-
spevati k razvoju dodatnih
dejavnosti na podeželju in s
tem k izboljšanju učinkovito-
sti razporejanja dela na pode-
želju ter zagotovitvi dodatnih
zaposlitvenih možnosti in
povečanja dohodka," pojas-

njujejo na agenciji. Bistvena
razlika med obema razpiso-
ma je, da se ukrep številka
311 izvaja na kmetijah, ukrep
številka 312 pa na podeželju,
zunaj kmetijskih gospodar-
stev in v naseljih, ki nimajo
status mesta. Vloge za oba
ukrepa lahko upravičenci od-
dajo na osnovi objavljenih
javnih razpisov. Za ukrep di-
verzifikacije v nekmetijske
dejavnosti so bili doslej ob-
javljeni trije razpisi, tretji je
še odprt in ponuja za 15 mili-
jonov evrov nepovratnih
sredstev (več na
http://www.mkgp.gov.si/si/j
avni_razpisi/?tx_t3javniraz-
p i s _ p i 1 % 5 B s h o w _ s i n -
gle%5D=841). Za ukrep po-
moči pri ustanavljanju mi-
kropodjetij so bili doslej prav
tako objavljeni trije razpisi,

pri zadnjem skupaj razpisa-
nih 20 milijonov evrov (več na
http://www.mkgp.gov.si/si/ja
vni_razpisi/?tx_t3javniraz-
p i s _ p i 1 % 5 B s h o w _ s i n -
gle%5D=842). 

Velika pomoč 
pri investiciji
Slovenija in Evropska unija prek ukrepov razvoja
podeželja nudita tudi pomoč (nepovratna 
sredstva) pri gradnji sončne elektrarne.

Projekti

Prek švicarskega mehanizma bo
več gorenjskih javnih objektov
energetsko obnovljenih z 
obnovljivimi viri energije. 
stran 12

Elektrika

Energetske vire izkoriščamo
hitreje, kot smo sposobni 
graditi nove. Zato je smiselno,
da izkoriščamo obnovljive 
energetske vire. stran 10 

Mala elektrarna

Družina iz Poljanske doline je
pred dobrim letom postavila
malo sončno elektrarno. Po letu
dni: nobenih neprijetnosti ali
težav. stran 14
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Boštjan Bogataj

Doslej so bili proizvajalci
upravičeni do podpore za
proizvedeno električno

energijo (v nadaljevanju
podpore) na podlagi odloč-
be o dodelitvi statusa kvali-
ficiranega proizvajalca, ki
jo je izdajalo Ministrstvo

za gospodarstvo. Izplačeva-
nje podpor so izvajali si-
stemski operaterji distri-
bucijskih omrežij in si-
stemski operater prenos-

nega omrežja. Po zadnjih
spremembah in dopolnit-
vah pristojnih zakonov in
podzakonskih aktov o
upravičenosti podpore od-
loča Javna agencija RS za
energijo, izplačevanje pa
poteka prek Centra za pod-
pore, ki deluje v okviru
Borzena, organizatorja
trga z električno energijo.

Zelo različne višine podpore
Pri novih napravah za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov
energije imajo proizvajalci zagotovljeno podporo (premijo) petnajst let.

�10. stran

�11. stran

Rezultati prvega razpisa

Ukrep razpisana prispele pozitivne dodeljena 

sredstva vloge odločbe sredstva

(v mio EUR) (v mio EUR)
ukrep 
311 11,5 131 97 7,9

ukrep 
312 12 72 54 5,4
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Zelena elektrika

torek, 8. septembra 2009Energija sonca

Boštjan Bogataj

Sonce je neizčrpen vir ob-
novljive energije. Je čist in
donosen vir, ki lahko zago-
tovi pomemben del energije
za gospodinjske potrebe.
Energija sonca se obnavlja,
ne onesnažuje okolja in je
hkrati brezplačna. Tudi zato
je prav, da jo izkoriščamo v
največjem možnem obsegu.
Uporabljamo jo lahko za
ogrevanje prostorov, vode
ter proizvodnjo elektrike.
Sončna energija je neizčr-
pen vir energije, ki ga v
zgradbah lahko izkoriščamo
na tri načine: pasivno (s so-
larnimi sistemi za ogreva-
nje in osvetljevanje prosto-
rov), aktivno (s sončnimi
kolektorji za pripravo tople
vode in ogrevanje prosto-
rov) in s fotovoltaiko (s
sončnimi celicami za proiz-
vodnjo električne energije). 
Pasivna raba sončne energi-
je pomeni rabo primernih
gradbenih elementov za
ogrevanje zgradb, osvetlje-
vanje in prezračevanje pros-
torov. Elementi, ki se upo-
rabljajo pri pasivnem izko-
riščanju sončne energije, so
predvsem okna, sončne ste-
ne in stekleniki. Aktivna
raba sončne energije pome-
ni rabo s pomočjo sončnih
kolektorjev. V sončnih ko-
lektorjih se segrejeta ali
voda (za pripravo tople
vode) ali zrak (za ogrevanje
prostorov). Sončni kolektor-
ji absorbirajo toploto sonca
in jo prenesejo na vodo ali
zrak, ki teče skoznje. Obi-

čajno jih postavimo na stre-
ho zgradbe. Največ sončne
energije sprejmejo postav-
ljeni pod kotom 25 do 45
stopinj in obrnjeni na jug
ali jugozahod. Fotovoltaika
pa pretvori sončno energijo
neposredno v električno
energijo. Proces je čist, za-
nesljiv in potrebuje le sve-
tlobo kot edini vir energije.

Proizvodnja elektrike s
pomočjo sonca se krepi

Fotovoltaiko so odkrili vsaj
120 let nazaj, vendar pa šele
pred dobrimi 50-timi leti po
odkritju predstavili silicijevo
sončno celico s skromnim
izkoristkom štiri odstotke.
Raziskovalcem je pred četrt
stoletja uspelo izdelati silici-
jevo sončno celico z izkorist-
kom večjim od 20 odstot-
kov. Danes je seveda veliko
bolje, ko se s pomočjo foto-
voltaike napajajo vesoljske

postaje, različni sateliti, šte-
vilne drobne elektronske na-
prave in planinske koče, kjer
ni mogoče na drug način
pridobivati električne ener-
gije. Njihova trenutna naj-
večja slabost sta visoka cena
tehnologije ter še vedno raz-
meroma slab izkoristek.
Potencial sončnega sevanja
za Slovenijo znaša 23.000
TWh oziroma več kot 300-
krat več kot znaša poraba
energije v državi. Pri obsto-
ječih tehnologijah bi lahko
pridobili 960 GWh na leto
ali približno polovico slo-
venskega deleža proizvod-
nje elektrike v Jedrski elek-
trarni Krško. Danes izkoriš-
čamo le približno tri odstot-
ke ocenjenega tehničnega
potenciala. Povedano druga-
če, v Sloveniji je instaliranih
približno 82 tisoč kvadrat-
nih metrov sončnih kolek-
torjev, ki na leto proizvedejo
približno 29.000 megavat-
nih ur električne energije.

Do leta 2010 naj bi vgradili
vsaj 200 tisoč kvadratnih
metrov kolektorjev. 
Poznamo več sistemov
sončnih elektrarn. Enosta-
ven, a komercialno ne pre-
več zanimiv, je t. i. samo-
stojni sistem. Za vgradnjo
tega se bodo zanimali tisti,
ki so daleč od mreže distri-
buterja električne energije,
ko jo potrebujejo za luč, hla-
dilnik, televizor, ... Največ-
krat gre za odročne počitni-
ške domove, samotne kme-
tije ali planinske koče. Bolj
zanimivi so omrežni siste-
mi, kjer je fotovoltaična
elektrarna priključena na
električno omrežje. Investi-
tor je ne postavi za lastni od-
jem, ampak je glavni razlog
prodaja. Proizvedene ener-
gije sicer ni veliko, zato pa
država subvencionira in za-
gotavlja odkup, investicija
pa se (ob morebitni prido-
bitvi nepovratnih sredstev)
povrne relativno hitro. 

Sonce - energija, ki jo
moramo izkoristiti
Energetske vire izkoriščamo hitreje, kot smo sposobni graditi nove. Zato je smiselno, da izkoriščamo
obnovljive in okolju prijazne energetske vire. 

Nova uredba o podporah

Proizvajalec, ki želi pridobi-
ti podporo za (katerokoli)
proizvodnjo električne ener-
gije iz obnovljivih virov
energije ali v procesu sopro-
izvodnje električne energije
in koristne toplote z viso-
kim izkoristkom, mora pri
agenciji pridobiti deklaraci-
jo za proizvodno napravo,
potrdila o izvoru in odločbo
o dodelitvi podpore. "Proiz-
vajalec, ki želi prejemati
podporo, mora imeti veljav-
no deklaracijo za proizvod-
no napravo, na Centru za
podpore pa morajo biti pre-
nesena potrdila o izvoru za
električno energijo, za kate-
ro je bila podpora prejeta,"
pojasnjuje Andrej Špec iz
agencije za energijo. Dekla-

racija dokazuje, da gre za
proizvodno napravo, ki za
proizvodnjo električne ener-
gije uporablja obnovljive
vire energije oziroma sopro-
izvodnjo toplote in elektrike
ter izpolnjuje pogoje za pri-
dobitev potrdil o izvoru. Po-
trdila o izvoru dokazujejo,
da je bila določena količina
električne energije v določe-
nem obdobju proizvedena v
določeni elektrarni iz dolo-
čenega vira. 
Najpomembnejša naloga
agencije v povezavi s proiz-
vajalci, ki želijo prejemati
podporo, je zagotovo odlo-
čanje o upravičenosti, višini
in trajanju podpore, ki se
opredeli v odločbi o dodelit-
vi podpore. Podporo proiz-
vajalcu izplačuje Center za
podpore na podlagi pravno-

močne odločbe. "Do podpo-
re so upravičene elektrarne
na obnovljive vire, katerih
nazivna električna moč pro-
izvodne naprave ne presega
125 megavatov in so mlajše
od petnajst let. Če gre za
novo napravo, je trajanje
podpore zagotovljeno za
petnajst let," razloži Špec.
Proizvajalec ima glede na
uporabljeno tehnologijo in
vir proizvodnje na voljo dve
vrsti podpor: zagotovljeni
odkup električne energije (t.
i. zagotovljen odkup) in fi-
nančno pomoč za tekoče
poslovanje (t. i. obratovalno
podporo).
Najpomembnejša razlika je,
da pri zagotovljenem odku-
pu Center za podpore od
proizvajalca odkupi električ-
no energijo, oddano v javno

omrežje, torej cena zagotov-
ljenega odkupa vključuje
tudi plačilo za električno
energijo. Pri obratovalni
podpori pa proizvajalec
prejme kot podporo znesek
t. i. obratovalne podpore,
proizvedeno električno
energijo pa lahko prosto
proda na trgu ali porabi v
lastnem odjemu. Višine
podpor se pri sončnih elek-
trarnah razlikujejo glede na
izvedbo. Pri sončnih elek-
trarnah skladno z Uredbo o
podporah električni energi-
ji, proizvedeni iz obnovlji-
vih virov energije, ločimo
sončne elektrarne, postav-
ljene na stavbah ali gradbe-
nih konstrukcijah, in sonč-
ne elektrarne, ki so sestavni
del ovoja zgradbe oziroma
elementov zgradbe.

�9. stran

Zelo različne višine podpore
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Boštjan Bogataj

Sredi maja je bila v urad-
nem listu objavljena nova
uredba o podporah električ-
ni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije.
Glavni poudarek je v jam-
stvu države za petnajstletni
odkup električne energije,
ki je proizvedena prek sonč-
nih elektrarn, enotna cena
odkupa, višina odkupne
cene je odvisna od velikosti
in načina postavitve sončne
elektrarne. Tako velja, da je
cena kilovatne ure električ-

ne energije, proizvedene s
sončno elektrarno na strehi,
0,415 evra, za elektriko, pro-
izvedeno prek integrirane
sončne elektrarne, 0,477
evra in za sončne elektrarne
na tleh 0,39 evra (te cene ve-
ljajo za najmanjši razred
sončnih elektrarn, do 50 ki-
lovatov). V nadaljevanju so v
tabelah predstavljene cene
odkupa glede na velikost in
način postavitve sončne
elektrarne ter tudi za zago-
tovljeni odkup električne
energije in finančno pomoč
za tekoče poslovanje.

Obratovalne podpore za električno energijo iz
proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, 
ki so postavljene na stavbah (stavbe) ali gradbenih 
konstrukcijah (konstrukcije)

Velikostni razred obratovalna podpora 
proizvodne naprave (EUR/MWh)

stavbe konstrukcije 
Mikro (do 50 kW) 358,26 420,58
Mala (do 1 MW) 322,82 379,83
Srednja (do 10 MW) 256,21 303,52
Velika (do 125 MW) 215,71 257,82

Obratovalne podpore za električno energijo iz
proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, 
ki so zgrajene kot samostojni objekti

Velikostni razred obratovalna podpora
proizvodne naprave (EUR/MWh)
Mikro (do 50 kW) 333,22
Mala (do 1 MW) 302,51
Srednja (do 10 MW) 230,83
Velika (do 125 MW) 204,22

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz
proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki so
postavljene na stavbah ali gradbenih konstrukcijah

Velikostni razred obratovalna podpora 
proizvodne naprave (EUR/MWh)

stavbe konstrukcije
Mikro (do 50 kW) 415,46 477,78
Mala (do 1 MW) 380,02 437,03
Srednja (do 5 MW) 315,36 362,67

Cene zagotovljenega odkupa električne energije iz
proizvodnih naprav OVE na sončno energijo, ki so
zgrajene kot samostojni objekti

Velikostni razred obratovalna podpora
proizvodne naprave (EUR/MWh)
Mikro (do 50 kW) 390,42
Mala (do 1 MW) 359,71
Srednja (do 5 MW) 289,98

(Vir vseh podatkov v tabelah: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-
037-01780-OB~P002-0000.PDF in http://www.uradni-list.si/files/RS_-
2009-037-01780-OB~P003-0000.PDF)
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Krediti

Energija sonca

Boštjan Bogataj

Eko sklad prek svojih pozi-
vov sofinancira ali podeljuje
ugodne kredite za okoljske
naložbe občanov in pravnih
oseb. Predmeti razpisa so
naložbe v sodobne naprave
in sisteme za ogrevanje
prostorov ali sanitarne vode,
za rabo obnovljivih virov
energije za ogrevanje ali za
pridobivanje električne
energije, za gradnjo stano-
vanjskih stavb v nizkoener-
gijski ali pasivni tehnologiji
in podobno.
Za občane velja poziv za
kreditiranje okoljskih na-
ložb (poziv 41OB09, toč-
ka 1. C), pri katerem Eko
sklad ponuja kredite s fiks-
no obrestno mero 3,9 od-
stotka, odplačilna doba zna-
ša največ 10 let. Za kredit
lahko zaprosi več upravičen-
cev, vendar skupna vred-
nost kredita za isto naložbo
ne sme preseči 80 tisoč 
evrov. Javni poziv za krediti-
ranje pravnih oseb (poziv

42PO09, točka 1. A) omogo-
ča najem kredita za največ
90 odstotkov priznanih
stroškov naložbe (brez
DDV), obrestna mera znaša
euribor + 1 odstotek (odpla-
čilna doba največ petnajst
let z vključenim enoletnim
moratorijem). Višina sred-
stev po tem pozivu znaša 25
milijonov evrov. Kredit Eko
sklada se šteje za državno
pomoč, kar se upošteva pri
določitvi višine odkupne
cene zelene energije. 
Nepovratne finančne spodbu-
de pa lahko občani pridobijo
za rabo obnovljivih virov
energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih
stavb, in sicer za vgradnjo so-
larnih ogrevalnih sistemov,
za celovito energetsko obnovo
stanovanjskih stavb, za grad-
njo stanovanjskih stavb v niz-
koenergijski in pasivni tehno-
logiji, za vgradnjo kurilne na-
prave za centralno ogrevanje
na lesno biomaso ter za toplo-
tno izolacijo celotne fasade
obstoječe stavbe.

Zadnje (po spletni strani Eko
sklada, sicer vsak ponedeljek)
odpiranje vlog za prej ome-
njene nepovratne finančne
pomoči je bilo sredi avgusta.
Na vseh dosedanjih odpira-
njih vlog pa je bilo največ vlog
za vgradnjo solarnih ogreval-
nih sistemov. Do sedaj je Eko
sklad prejemnikom pravi-
ce do spodbude, ki so nalož-
be že zaključili in predlo-
žili ustrezno dokumentacijo,
izplačal 3,6 milijona evrov 
nepovratnih sredstev.

Ugodni krediti Eko sklada
Neposrednih pomoči oziroma nepovratnih sredstev Eko sklad za gradnjo sončnih elektrarn ne daje,
na voljo pa so ugodni krediti za občane in pravne osebe.

DOMSOLAR, obnovljivi viri energije, d. o. o.
Železniška ulica 7, 4248 Lesce
Elektronski naslov: info@domsolar.com
Telefon: 05/916 44 86

Smo pooblaščeni distributer za solarne sisteme LORENTZ, 
nosilne konstrukcije ClickFit ter vijačne temelje Krinner. 
Nudimo vam projektiranje, dobavo materiala, montažo, priključek
na omrežje, servis in modernizacijo sončnih elektrarn.

Omrežne sončne 
elektrarne 
na strehi objekta  
● SE Bohinc, 

Zgornja Lipnica, 
moč: 10,35 kW

● SE Aquarium, 
Lesce, moč: 2,5 kW

● SE Cvetek, 
Srednja vas v Bohinju, 
moč: 8,28 kW

● SE Kurbus, 
Selnica ob Dravi, 
moč: 25,76 kW

● SE Domsolar, 
Bled, 
moč: 3,3 kW

Omrežne sončne elektrarne na sledilnikih 
● SE Zaman, Velika Kostrevnica, moč: 22,68 kW
● SE Špeh, Ljubno ob Savinji, moč: 12,24 kW

Otočne sončne
elektrarne 
● SE Ivančič, 

Uskovnica, 
moč: 90 W

● SE Meliše, 
Ljubno ob Savinji,
moč:180 W

● SE Pašna skupnost 
Javorniški rovt, 
Javorniški rovt, 
moč: 80 W

● SE Ambrožič, 
Bled, 
moč: 20 W

GRADIMO SONČNE ELEKTRARNE. Pomagali vam bomo izkoristiti obnovljive vire energije in vam svetovali pri pomembnih odločitvah.

Sonce je neomejen vir energije ...

Finančna pomoč se zagoto-
vi v obliki nepovratnih
sredstev po pravilih držav-
nih pomoči (po pravilu de
minimis), in sicer polovica
iz javnih virov (četrtina iz
slovenskega in 75 odstotkov
iz proračuna EU), drugo
polovico mora zagotoviti
upravičenec. Najnižji zne-
sek javne podpore na upra-
vičenca znaša 3.500 evrov
(ukrep 311) in 20.000 evrov
(ukrep 312). 
Prejemnik lahko pridobi
največ dvesto tisoč evrov v

obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let. V Agenciji za
kmetijske trge in razvoj po-
deželja so na prvi razpis
prejeli skupno 22 vlog za
sofinanciranje solarnih si-
stemov, in sicer 16 vlog za
ukrep diverzifikacije v ne-
kmetijske dejavnosti in šest
za podporo ustanavljanju
in razvoju mikropodjetij. 
Podatki za drugi in tretji
razpis še niso znani, poda-
tki iz prvega razpisa pa ka-
žejo, da je sredstev, ki jih
EU in Slovenija namenjata
(tudi) za razvoj malih foto-
voltaičnih elektrarn, dovolj.

Velika pomoč 
pri investiciji

�9. stran
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Projekti

torek, 8. septembra 2009Energija sonca

Svarun elektro oziroma Bruno Blatnik je
na Gorenjskem dobro znano ime pri
gradnji sončnih elektrarn. Letos so zgra-
dili največjo sončno elektrarno na Go-
renjskem, ki lastniku v Zavrhu pod Šmar-
no goro prinaša približno 105 megavat-
nih ur električne energije na leto oziroma
letni zaslužek 40 tisoč evrov. "Ta sončna
elektrarna ima 102 kilovatni uri nazivne
moči, za katero je lastnik pridobil nepov-
ratna sredstva Agencije RS za kmetijske
trge," pojasnjuje Bruno Blatnik. Gre za
integrirano sončno elektrarno, kar po-
meni, da je montirana direktno na streš-
no konstrukcijo, stare strešne kritine ni
bilo treba menjati z novo. 
Investicija v tako veliko elektrarno je
vredna 400 tisoč evrov, polovico je last-
nik pridobil z nepovratnimi sredstvi agen-
cije. Ne le kmetovalci, vsi na podeželju
lahko pridobijo subvencije, pa čeprav
kot samostojni podjetniki, investitorji pa
morajo ob vložitvi vloge pripraviti tudi po-
slovni načrt. "Mi gradnjo sončnih elek-
trarn prevzamemo na ključ, kar pomeni,
da kupec ob zaključku gradnje dobi de-
klaracijo o proizvodni napravi, v vmes-
nem času pa razen vnaprej dogovorjenih
plačil nima drugih stroškov in izgubljanj
časa s pridobivanjem dovoljenj," pred-
nost svojega dela pojasnjuje Bruno Blat-
nik. V Svarun elektro torej ne postavijo le
panelov, ampak za investitorja pridobijo
tudi potrebne dokumente pri pristojnem
elektro distributerju ter agenciji za ener-
gijo. 
Čeprav je cena električne energije tre-
nutno zelo nizka, pa država zagotavlja
premijo, ki znaša 0,41 evra na kilovatno
uro. Tako se investicija v sončno elek-
trarno povrne v sedmih do devetih letih,
gradnja (zaradi dobre osončenosti) pa je

možna po vsej Sloveniji. "Največji izkori-
stek sončne elektrarne dosežejo na Pri-
morskem, najslabšega v ljubljanski kotli-
ni. Tudi Gorenjska je primerna, kar se
pozna, saj imamo v naši regiji največje
število sončnih elektrarn v Sloveniji," pra-
vi Blatnik. Največ je klasičnih postavitev
na streho, sledijo integrirane v streho
(brez strešnikov), dobro so poznane tudi
sledilne sončne elektrarne. Možna je
tudi postavitev sončnih panel na zemljo,
vendar jih v Svarun elektro ne izvajajo za-
radi negativnih vplivov na okolje. 
Edini pogoj, ki ga mora investitor izpol-
njevati pred začetkom gradnje, je veljav-
no gradbeno dovoljenje za objekt, kjer
bo elektrarna stala, v primeru gradnje
sledilnih sončnih elektrarn pa mora ta

stati na zazidljivem zemljišču, lastnik pa
mora gradbeno dovoljenje pridobiti tudi
za gradnjo sončne elektrarne. Bruno
Blatnik opaža, da se zadnja leta povpra-
ševanje po elektrarnah povečuje, pred-
vsem pri gradnji klasičnih sončnih elek-
trarn na strehi: "Morda je razlog v nižji
ceni gradnje, ki jih je nekoliko oklestila
še gospodarska kriza, pa vendar se tako
danes kot v preteklosti za sončne elek-
trarne največkrat odločajo ekološko oza-
veščeni investitorji." Povprečna nova go-
renjska elektrarna ima 20 do 25 kilovat-
nih ur nazivne moči, seveda pa obstaja-
jo tudi z več ali manj moči, žal pa vse
večjemu zanimanju investitorjev ne sledi
država - pridobivanje dokumentov lahko
traja tudi več mesecev. 

Sončne elektrarne na ključ
Za brezskrbno gradnjo sončnih elektrarn poskrbijo v podjetju Svarun elektro Bruno Blatnik, s. p.,
saj investicijo opravijo od začetka do priključka na omrežje.

Samostojni podjetnik Bruno Blatnik je letos zgradil največjo sončno 
elektrarno na Gorenjskem. V Zavrhu pod Šmarno goro je na strehi starega
hleva zrasla integrirana sončna elektrarna s 102 kilovata nazivne moči.

Svarun elektro Bruno Blatnik s. p. 
Struževo 11, Kranj
telefon: 040/190 563
e-pošta: bblatnik@gmail.com 

Boštjan Bogataj

Škofja Loka - Na Škofjelo-
škem ugotavljajo, da med
pomembnejše, pa vendar še
vedno ne dovolj izkoriščene
obnovljive vire energije, spa-
da tudi sončna energija.
"Škofjeloško območje je zna-
čilno po izrazitih sončnih le-
gah, zato vidimo potenciale
poleg izrabe lesne biomase
(visoka gozdnatost območja)
tudi v izrabi sončne energije
v energetske namene," pravi
Kristina Miklavčič iz Razvoj-
ne agencije Sora.
K povečanju obsega uporabe
dveh potencialno zanimivih
obnovljivih virov energije v
lokalnem prostoru (lesne
biomase, sončne energije) in
povečanju obsega investicij 
v učinkovito rabo energije, 
si prizadevajo tudi z izvedbo
lokalnih Leader projektov.
"Naš namen je okrepitev sve-
tovalne podpore o učinkoviti
rabi energije in izrabi obnov-
ljivih virov, ki že poteka na
Razvojni agenciji Sora v ok-

viru energetsko svetovalne
pisarne. Na ta način širimo
znanja in izkušnje o učinko-
viti rabi energije ter izboljša-
mo ozaveščenost potenci-
alnih uporabnikov lokalno
zanimivih obnovljivih virov
energije," pojasnjuje Miklav-
čičeva.
Lani so že izvedli Leader
projekt Sonce in sence - Izko-
ristimo obnovljive vire energi-
je, v sklopu katerega je bil

izveden sklop motivacijsko
izobraževalnih aktivnosti na
lokalnem radiu (radijske 
oddaje, spoti in ankete), z
ogledi primerov učinkovite
rabe energije na Notranj-
sko-Kraškem ter postavitvijo
stalne svetovalno-informa-
cijske točke na spletni stra-
ni Razvojne agencije Sora 
(http://forum2.ra-sora.si/).
Na svetovalnem forumu se
potencialni investitorji v izra-
bo obnovljivih virov energije
lahko posvetujejo s svetovalci
s tega področja, z njihovo po-
močjo rešujejo dileme o
energetsko varčni gradnji in
ukrepih v učinkovito sanacijo
objektov ali pridobijo infor-
macije o možnostih pridobit-
ve nepovratnih sredstev. Od-
govore na svoja vprašanja
lahko poiščejo znotraj teme
pogosto zastavljena vpraša-
nja, ali pa zastavijo nova vpra-
šanja znotraj tem aktualno,
biomasa in sončna energija. 

"Omenjene aktivnosti so
obrodile sadove, saj so dolo-
čeni interesenti že izvedli

konkretne investicije, pred-
vsem ureditev kotlovnic na
lesno biomaso in izgradnjo
sončnih kolektorjev," o rezul-
tatih projekta pravi Kristina
Miklavčič in napoveduje nov
projekt - Ujemimo sonce:
"Glede na interes med lokal-
nimi prebivalci, ki so aktivno
sodelovali pri projektnih ak-
tivnostih in so pripravljeni
preko interesnih skupin so-
delovati tudi v prihodnje, na-
črtujemo naslednji projekt
Ujemimo sonce, kjer bodo in-
teresenti pod strokovnim
mentorstvom in ob svetoval-
ni podpori sami izdelovali
sončne kolektorje za ogreva-
nje sanitarne vode.”

Kmalu bodo lovili sonce
Razvojna agencija Sora bo v sklopu programa Leader skupaj z Radiom Sora izvedla projekt 
Ujemimo sonce.

Boštjan Bogataj

Kranj - Projekt Obnovljivi
viri energije v Alpskem
prostoru, ki ga vodi Regio-
nalna razvojna agencija Go-
renjske (BSC Kranj) v sode-
lovanju z več gorenjskimi
občinami (prvotno naj bi so-
delovalo šest občin - štiri s
šolami in dva s plavalnim
bazenom), vsebuje energet-
sko obnovo javnih objektov.
Projekt je vreden 4,15 mili-
jona evrov, saj visoke cene
energije, potrebe po varova-
nju okolja in zmanjševanju
onesnaževanja silijo k raz-
voju in uporabi okolju pri-
jaznih tehnologij. 
Takšna ozaveščenost je še
posebej pomembna v alp-
skem prostoru, kjer je vsa-
kodnevna skrb za naravo
nujna, poraba energije pa
vedno večja. Naravni pogoji
so težji, podnebje je hlad-
nejše. Javni objekti so veliki
potrošniki energije. Za
ogrevanje (zrak, voda) ali
hlajenje javnih izobraževal-
nih ustanov, plavalnih baze-
nov, muzejev, mestnih hiš
in podobno, gre veliko ener-
gije. Švica, ki je partner pro-
jekta, je ena najbolj razvitih
držav glede uporabe obnov-
ljivih virov energije in ener-

getsko učinkovitih sistemov
v javni in zasebni infra-
strukturi. Po drugi strani je
Gorenjska Švici izjemno po-
dobna, kar kaže, da tudi v ta-
kem okolju tehnologija do-
bro deluje. 
Regionalna razvojna agenci-
ja Gorenjske, BSC Kranj, in
nekaj gorenjskih občin se je
odločilo, da bodo v regiji za-
čeli spodbujati uporabo ob-
novljivih virov energije (so-
larni in fotovoltaični paneli,
toplotne črpalke) in energet-
sko učinkovitih sistemov. Z
investicijami v šole in pla-
valne bazene bodo koristi
uporabe obnovljivih virov
energije spoznali vsi v regiji
in jih tudi več uporabljali.
"Švicarski partnerji nam
bodo v teh dneh poslali prve
predloge za učinkovito ener-
getsko obnovo stavb, ki jih
bomo z lastniki (občinami)
in upravljavci še dorekli,
naše predloge ali pomisleke
pa v kratkem posredovali
nazaj. Kljub večmesečnim
postopkom pričakujem, da
bo švicarska vlada obnove
potrdila še to jesen, nato pa
se bodo dela tudi dejansko
začela," o projektu, ki je bil
potrjen marca letos, pravi
Bogo Filipič, direktor go-
renjske razvojne agencije.

Energetska obnova
javnih objektov

Prek švicarskega mehanizma bo več gorenjskih
javnih objektov energetsko obnovljenih z 
obnovljivimi viri energije.

V sklopu Leader projekta Ujemimo sonce, 
ki se bo sofinanciral iz sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in nacionalnih sredstev, bodo z namenom 
pridobivanja interesentov za sodelovanje 
v skupinah za samograditev sončnih 
kolektorjev objavljeni strokovni članki 
na temo izrabe sončne energije v lokalnih 
medijih, izvedena strokovna predavanja 
na temo prednosti in možnosti izrabe 
sončne energije v energetske namene ter
predstavitve postopka samogradnje z ogledi
primerov samogradnje na terenu. 

Kristina Miklavčič

Pri projektu Ujemimo
sonce bomo pod stro-
kovnim mentorstvom
sami izdelovali sončne
kolektorje za ogrevanje
sanitarne vode.Kolektorje za ogrevanje sanitarne vode so na Škofjeloškem

lastniki že izdelovali sami, s projektom Ujemimo sonce pa
jih bodo lahko obnovili ali zamenjali z modernejšimi.
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Energija sonca

www.prompt.si | info@prompt.si

The energy comes from the sun. 
The solution from us.

PROMPT d.o.o 
Pot na Lisice 4 |SI-4260 Bled Slovenija 

Tel: +386 4 575 35 00

PSM Solarni paneli

Visok izkoristek

Atraktiven dizajn

Zanesljiva in robustna tehnologija

Inverterji AURORA

PROMPT je na domačem
trgu uveljavljeno podjetje, saj
njeni začetki segajo v leto
1990. S svojimi storitvami s
področja celotnega inženirin-
ga in instalacij na področju
profesionalne klimatizacije,
brezprekinitvenega napajanja
in drugih infrastrukturnih iz-
delkov so že zdavnaj prerasli
meje domačega tržišča. Part-
nerstvo na področju IT rešitev
so jim ponudili svetovni proiz-
vajalci, kot so Emerson, Lie-
bert, Knurr, Oerlikon, Rox-
tec, Prior-It in še bi lahko na-
števali. Že leta 2003 so bili
kot prejemniki priznanja Ga-
zela Gorenjske med malimi in
srednjimi podjetji nominirani
tudi na državni ravni, kot eno
izmed podjetij za priznanje
zlata gazela. Pridobljene iz-
kušnje so hitro prenesli tudi
na tuja tržišča, saj so po od-
prtju svojih podjetij v Srbiji,
Makedoniji in na Kosovu
kmalu ugotovili, da s svojim
znanjem lahko sodelujejo pri
najzahtevnejših projektih v re-
giji. Zaradi tržnih uspehov in
novih mednarodnih povezav
so se v vodstvu družbe
PROMPT odločili tudi za od-
prtje hčerinskih družb v Belo-
rusiji, Albaniji in Nemčiji. Trud
se jim je poplačal lani, ko so
v Lizboni prejeli priznanje
ameriškega koncerna Emer-
son in sicer kot njihov najbolj-
ši partner na območju Evrope
za leto 2008 s področja pro-
fesionalnih klimatizacijskih si-
stemov. Nagrada jim pomeni
toliko več, ker so bili izbrani v
konkurenci več kot sto podje-
tij iz celotne Evrope, poleg
količine prodaje pa so pri
Emersonu enakovredno oce-
njevali tudi področja tržnega
pristopa, fleksibilnosti, celo-
vite ponudbe, inženiringa in
vzdrževanja. Danes v mnogih
državah sodelujejo z opera-
terji mobilnih in fiksnih teleko-
munikacij, proizvajalci teleko-
munikacijskih ter informacij-
skih sistemov, proizvajalci in
distributerji električne energi-
je, finančnimi institucijami,
državnimi organi in še bi lah-
ko naštevali. Sami pravijo, da
v sodelovanje s strankami
vložijo veliko truda, najpo-
membnejše ob tem pa je, da
skušajo z vsemi sodelovati
dolgoročno. 
Zaradi svoje usmeritve v
gradnjo sekundarne infra-
strukture za podatkovne cen-
tre, telekomunikacije in ener-
getiko, družba PROMPT ved-
no išče čimbolj racionalne in
okolju prijazne rešitve za izra-
bo vsakovrstne energije.
Zato so se v podjetju odločili,
da ponudijo tudi napredne
rešitve na področju izrabe
sončne energije. "Bilo bi na-
robe, če našega znanja in iz-
kušenj s tega področja, ka-
kor tudi entuziazma, ne bi iz-
koristili za razvoj in imple-
mentacijo te mlade tehnolo-
gije 21. stoletja," pravi direk-
tor družbe Peter Praprotnik.

Odločili so se, da vsem po-
sameznikom in podjetjem, ki
se v Sloveniji ukvarjajo s to-
vrstno dejavnostjo, omogoči-
jo lažji dostop do vsega po-
trebnega za postavitev sonč-
ne elektrarne. Poleg lastne-
ga znanja, idejnega projekta,
pomoči pri pridobivanju upra-
vnih soglasij ter drugih po-
trebnih dovoljenj, nudijo tudi
sončne panele, razsmernike,
mehanske konstrukcije in
drugo opremo, ki je potrebna
za postavitev, zagon in pri-
ključek elektrarne na javno
električno omrežje. Večina
naštetih komponent je na za-
logi, kar omogoča kratke do-
bavne roke. V svoji ponudbi
imajo tudi različne oblike fi-
nanciranja, kar dodatno olaj-
ša nakup njihove opreme. Na
podlagi dolgoletnih izkušenj
doma in v tujini so pridobili za
sodelovanje proizvajalce sve-
tovnega formata, kot so Au-
rora - Power One, GPPV,
Schletter, Soemtron in Calza-
vara, ki so s svojimi proizvodi
na področju fotovoltaike
močno uveljavljeni. 
V družbi PROMPT so panele
s svojo OEM blagovno znam-
ko certificirali skladno z nem-
škim TÜV standardom, ki
ustreza vsem predpisom in
usmeritvam v EU. Visoko ka-
kovost njihovih solarnih pa-
nelov in razsmernikov doka-
zujejo tudi garancijski roki, ki
so 5 let na izvedbo in mate-
rial, pri sončnih panelih do-
datno 10 let na 90-odstotno
kapaciteto in 25 let na 80-
odstotno kapaciteto, pri raz-
smernikih pa 5 oz. 10 let ob
predpisanem vzdrževanju. 
Za razsmernike se dodatno
lahko dokupi podaljšanje 
garancije do skupno 25 let.
Ob morebitni okvari v tej dobi,
njihova lastna servisna služ-
ba okvaro na lokaciji odpravi
ali okvarjen del brezplačno
nadomesti z novim. 
Vsekakor široka paleta po-
nudbe opreme in združene-
ga znanja pod eno streho.
Če bodo s svojim znanjem in
mednarodnimi izkušnjami ka-
korkoli pripomogli k ozaveš-
čanju ljudi in s tem prispevali
svoj delež k uveljavitvi te ze-
lene tehnologije, potem bo-
do le uresničevali svojo vizijo,
pravijo v družbi PROMPT z
Bleda. 

Aurora razsmerniki
Aurora solarni razsmerniki
ameriškega proizvajalca Po-
wer One so narejeni z viso-
ko efektivno tehnologijo, ki
omogoča izjemne izkoristke
zaradi zelo hitrih neodvisnih
MPPT (Maximum Power Po-
int Tracking) kanalov, kar
omogoča najboljšo možno 
izrabo energije, ki nam jo daje
sonce. Optimalno delovanje
razsmernikov veliko pripomo-
re k hitrejši povrnitvi stroškov
investicije (ROI) tako pri za-
sebnih kot tudi komercialnih
sončnih elektrarnah.

Vodilni v svetu po 
zmogljivosti 
in karakteristikah
- Visok izkoristek zagotavlja
več uporabne energije - izko-
ristki presegajo 96 odstotkov 
- Široko temperaturno ob-
močje od -25°C do 50°C s
polno močjo delovanja

Velika fleksibilnost
- Dva vhoda z neodvisnimi
MPPT kanali, kar omogoča
priključitev neodvisnih polj
sončnih panelov, obrnjenih v
različne smeri.
- Inverterji velikosti od 2 kW
do 330 kW za zasebno in ko-
mercialno uporabo, za vgrad-
njo v prostorih ali na pro-
stem. 

Zanesljivost dokazana
na realnih objektih
- Delovanje v skladu z vsemi
mednarodnimi standardi
- Zanesljiva in robustna teh-
nologija zagotavlja 25-letno
neprekinjeno delovanje brez
okvar pri polni moči 
- Razsmerniki za zunanjo
montažo so narejeni s tes-
nostjo IP65 

- Centralni razsmerniki omo-
gočajo modularno arhitek-
turo z rezervnim modulom,
kar zmanjša možnost izpada
zaradi morebitne napake na
razsmerniku. 

Enostavni za montažo
- Konfiguracija razsmernika
brez uporabe prenosnega ra-
čunalnika.
- Digitalni procesor s samodi-
agnostiko. 
- Opcijski LAN in ostali komu-
nikacijski vmesniki ter pro-
gramske možnosti 
- Tovarniško prednastavljeni in
testirani razsmerniki zmanjša-
jo stroške instalacije. 

PSM sončni paneli 
Sončni paneli PSM so certifi-
cirani, visoko kakovostni mo-
duli, izdelani v skladu s speci-
fikacijami družbe PROMPT.
Mednarodni standard kakovo-

sti ISO9001 in
okoljski standard
ISO14000 zago-
tavljata vzorno
kakovost, izjem-
no obdelavo in
brezhibno delo-
vanje modulov.

Monokristalni moduli
PSM230-240M
230 Wp - 240 Wp 
Izkoristek 17,10 %
-0 % + 5 % Izhodne tolerance
6 Bypass diod (3x2 paralelno)

Z družbo Prompt 
do sončne elektrarne

Dimenzije 1640 mm x 900 mm
x 50 mm

IEC61215 (ASU-PTL)
IEC61730

Polikristalni moduli
PSM215-225P 
215 Wp - 225 Wp
Izkoristek 15,75 %
-0 % + 5 % Izhodne tolerance
6 Bypass diod (3x2 paralelno)
Dimenzije 1640 mm x 900 mm
x 50 mm

IEC61215 (ASU-PTL)
IEC61730

Debelina okvirja, izdelanega
iz eloksiranega aluminija (po
želji kupca v mat črni ali an-
tracit srebrni barvi), zagotav-
lja ob pravilni namestitvi na
montažni sistem zanesljivo in

robustno lego, v vseh vre-
menskih razmerah. Temperi-
rano, laminirano steklo debe-
line 3,2 mm zagotavlja visoko
mehansko odpornost proti
toči in padajočim predme-
tom. 6 bypass diod v IP65
tesnjenem ohišju, skupaj z
MC T4 konektorjem je na
hrbtišču panela. Poleg kvali-
tetno izdelanih japonskih
sončnih celic, skrbno izbra-
nih materialov, kvalitativno
celovitost zaključujejo na-
tančno obdelani in zatesnjeni
robovi.

PROMPT PSM sončni paneli
imajo garancijo 3 leta na ma-
terial, 10 let na 90-odstotno
kapaciteto in 25 let na 
80-odstotno kapaciteto, za
kvaliteto in performanse pa
dodatno garantira priznana
švicarska zavarovalnica.



Boštjan Bogataj

Kranj - Bogati viri obnovljive
energije, kot so vodna, sončna
in vetrna energija ter energija
na lesno in drugo biomaso, so
priložnost za rešitev te težave,
ki hkrati prispeva tudi k lokalni
proizvodnji čiste in okolju pri-
jazne energije. Uporaba klasič-
nih energetskih virov v alpskih
krajih je omejena, saj poznamo
zgolj šibka električna omrežja. 
"V sodelovanju s podjetjema
Iskraemeco in Landis+Gyr de-
lamo na razvoju interoperabil-
nega števca, ki bo znal komuni-
cirati v različnih standardih in
za merjenje več vrst energije,"
je trenutno delo v projektu opi-
sal Bogo Filipič iz Regionalne
razvojne agencije Gorenjske
(BSC Kranj). Ti števci, ki bodo
omogočali odčitavanje več vrst
energij prek enega sistema, s
tem pa nižje stroške, bodo testi-
rani na območju občine Tržič,
rezultati pa predstavljeni med-
narodnim partnerjem, ki bodo
predlagali dodatne izboljšave.
Na ta način se odpira tudi pri-

ložnost za gorenjska podjetja. 
V odgovor na vprašanja varova-
nja okolja agencija in Elektro
Gorenjska ponujata tudi Virtu-
alni energetski sistem (VES)
oziroma intelektualno elektro-
energetsko omrežje. VES je za-
okrožena enota oziroma sku-
pek medsebojno povezanih
enot za pridobivanje električne
energije iz obnovljivih virov, ki
deluje namesto velikih elek-
trarn. Na ta način bodo prese-
žene ozemeljske raznolikosti,
narava bo ostala varovana, si-
stem bo narekoval tudi nove
oblike sodelovanja med neod-
visnimi proizvajalci električne
energije in njenimi uporabniki.
Obe omenjeni organizaciji pro-
jekt izvajata pod okriljem čez-
mejnega projekta AlpEnergy
(Virtualni energetski sistemi
kot sredstvo za pospeševanje
transnacionalnega sodelova-
nja in trajnostne energetske
oskrbe v alpskem prostoru),
ki ga sofinancira EU. Pri pro-
jektu sodelujejo še partnerji iz
Nemčije, Švice, Francije in
Italije, trajal bo do junija 2011.

Za trajnostno oskrbo

Višji stroški za električno energijo so v svetu 
stalnica, v alpskem svetu (za razliko od drugih
pokrajin) pa za gradnjo (vzpostavitev) in
vzdrževanje sistema.

Boštjan Bogataj

Pred tednom smo obiskali
družino v Poljanski dolini (želi-
jo ostati neimenovani), ki so
pred dobrim letom postavili in
konec julija lani zagnali sončno
elektrarno. "Najprej sva želela
postaviti malo hidroelektrarno,
vendar sva kasneje na podlagi
izkušenj enega od lastnikov
sončne elektrarne in po teht-
nem razmisleku zgradila sledil-
no sončno elektrarno," opišejo
odločitev.
Po dobrem letu obratovanja sta
zelo zadovoljna, saj nista imela
nobenih sitnosti: "elektrarna le
stoji in dela". Tudi pozimi ni
bilo nikakršnih težav, saj so ta-
krat paneli postavljeni po-
končneje, sneg sam spolzi.
Skupno imata postavljenih 40
modulov, po osem na vsakem
stebru, ali 9,4 kilovata nazivne
moči. V letu dni je družina na ta
način proizvedla 12 tisoč kilo-
vatnih ur električne energije.
"Če imaš denar, je postavitev
takšne elektrarne ekonomična.

Ker smo na podeželju, smo po-
lovico investicije (30 tisoč evrov)
pridobili iz agencije za kmetij-
ske trge in razvoj podeželja,"
razložita. 
Za sledilno elektrarno na ste-
brih sta se odločila zaradi slabe
strehe na starejši hiši, ki bi jo
morali pred tem zamenjati,
hkrati pa je pri sledilni sončni
elektrarni izkoristek okoli 20
odstotkov boljši kot pri strešnih
sončnih elektrarnah. "Postav-
ljena mora biti na zazidljivem
zemljišču, kar je škoda, saj tudi
sedaj trava v tem delu normal-
no uspeva in normalno kosi-
mo. Bolj smiselna postavitev bi
bila na travniku," pravita kme-
tovalca, ki imata proizvodnjo
električne energije urejeno kot
dopolnilno dejavnost. Po nju-
nih načrtih naj bi se investicija v
takšno sončno elektrarno povr-
nila v približno sedmih letih,
zaradi nižje premije (zaradi
subvencije) morda v desetih. Če
bi jo postavila na streho, najbrž
šele v dvanajstih letih. "Morda
je država prav zato višje premi-

je namenila lastnikom strešnih
sončnih elektrarn," razmišljata.
Ob investicijah v sončne elek-
trarne se vedno pojavi dvom, ali
je Gorenjska primerna za izko-
riščanje sonca. "Na Primor-
skem je res bolj sončno kot pri
nas, vendar je hkrati prevroče in
se elektrarna pregreva. Tudi pri

nas je bilo poleti kar 45 stopinj
Celzija, kar ni v redu, optimal-
no je spomladi, ko je močna
osvetljenost, od spodaj pa se
moduli še hladijo," razložita so-
govornika. Po dobrem letu
obratovanja trdita, da je Gorenj-
ska idealna za postavitev sonč-
ne elektrarne. 

Po letu dni: nobenih težav
Družina iz Poljanske doline je pred dobrim letom postavila malo sončno (sledilno) elektrarno. 
Po letu dni: nobenih neprijetnosti ali težav.

Gorenjske elektrarne se s
proizvodnjo električne
energije prek fotovoltaike
ukvarjajo od leta 2005,
ko so zgradile sončno
elektrarno Radovljica z
močjo 16,275 kWp. Njej
je leta 2006 sledila grad-
nja sončne elektrarne La-
bore v Kranju z močjo
30,87 kWp ter najem
sončne elektrarne FERI v
Mariboru moči 7 kWp.
Leta 2007 je bila zgraje-
na sončna elektrarna
Strahinj in z doinstalacijo
za 7,095 kWp aprila leta
2008 povečana na skup-
no moč 89,835 kWp. Z
junija 2008 zgrajeno
sončno elektrarno Pred-
dvor moči 60,2 kWp in

decembra 2008 zgrajeno
sončno elektrarno Križe
imajo Gorenjske elektrar-
ne skupno moč lastnih
elektrarn 277,59 kWp, s
sončno elektrarno FERI v
najemu pa 284,59 kWp.
Gorenjske elektrarne so s
13,7-odstotnim deležem
največji proizvajalec ele-
ktrične energije iz sonč-
nih elektrarn v Sloveniji.
Do konca leta 2008 je
bila dosežena skupna
proizvodnja ekološko či-
ste električne energije iz
sončnih elektrarn Radov-
ljica, Labore, FERI, Stra-
hinj, Preddvor ter Križe v
količini 295.079 kWh.
Kumulativni okoljski pri-
hranek emisij CO2 iz

sončnih elektrarn podjet-
ja Gorenjske elektrarne
od leta 2005 do konca
leta 2008 znaša 147,540
tone CO2 oziroma skupni
prihranek 354,1 tone pre-
moga.
Na ta način se podjetje
uvršča med največje pro-
izvajalce zelene elektrike
v Sloveniji. Ob hidroener-
giji in energiji sonca ima-
jo razvojne načrte tudi na
področju drugih alterna-
tivnih virov energije: bio-
plinu, biomasi, gorivnih
celicah in drugih virih.

Med največjimi proizvajalci zelene 
električne energije v Sloveniji
Gorenjske elektrarne so hčerinska družba distribucijskega podjetja Elektro Gorenjska in proizvajajo električno energijo 
iz obnovljivih virov, na okolju prijazen način. 

Gorenjske elektrarne, 
proizvodnja elektrike, d. o. o.
Stara cesta 3, 4000 Kranj
Telefon: 04/208 35 31, 
telefax: 04/208 35 12
info@gorenjske-elektrarne.si 
www.gorenjske-elektrarne.si 

Sončna elektrarna na OŠ Matije Valjavca v Predvoru
moči 60 kW

Sončna elektrarna moči 80 kW na OŠ Križe

Gorenjske elektrarne, družbo z omejeno 

odgovornostjo, je ustanovila delniška družba 

Elektro Gorenjska, ki je edini lastnik podjetja

Gorenjske elektrarne. Razen sončnih 

elektrarn upravljajo tudi s številnimi malimi 

hidroelektrarnami. 

Elektro Gorenjska oziroma njena hčerinska

družba Gorenjske elektrarne se je 

pridobivanja električne energije iz obnovljivih

virov, predvsem s pomočjo sonca, lotila z

vprašanjem: Kako doseči cilj vseh, da bi imeli

na pretek energije, dihali čist zrak, pili 

neoporečno vodo in jedli zdravo hrano.

Odgovor je znan: s pomočjo obnovljivih 

virov energije. 
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Čeprav je sončna elektrarna družine iz Poljanske doline 
nekoliko skrita, pa je zanimanje radovednežev in potencialnih
investitorjev veliko. O elektrarni izvedo prek svetovnega sple-
ta, oglasili pa so se celo iz Bele krajine, Litije, Mosta na Soči, ...
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Križanka

Energija sonca

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, Kranj
tel.: 04 201 42 00
www gorenjskiglas.si

Naročnine: 04 201 42 41 ali narocnine@g-glas.si
Mali oglasi: 04 201 42 47 ali malioglasi@g-glas.si

Poletje se počasi poslavlja in naše
misli so že usmerjene v hladnejše
dni. Zamenjati bomo morali 
garderobo in poskrbeti za 
ogrevanje, da bodo domovi 
prijetno topli. Ker nas čaka še cel
teden lepega vremena poznega 
poletja, vas želimo ogreti z nekaj
osvežilnimi fotografijami, na 
katerih lahko ob kranjskih bazenih
občudujete naš model Katjo.

Geslo križanke (nagradno geslo, vpišite na
kupon in ga nalepite na dopisnico) najkas-
neje do ponedeljka, 21. septembra 2009,
pošljite na naslov: Gorenjski glas, Bleiwei-
sova cesta 4, 4000 Kranj ali dopisnico od-
dajte v nabiralnik Gorenjskega glasa pred
poslovno stavbo. Trije izžrebani bodo po
pošti prejeli majico Gorenjskega glasa. 
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Poleg že obstoječe izjemno široke ponud-
be izdelkov solarnega programa De Die-
trich predstavlja nove solarne pakete za
ogrevanje tople sanitarne vode. Paketi
spadajo v segment Easylife ter so name-
njeni kupcem, ki iščejo hitrejšo povrnitev
stroškov naložbe, konkurenčno ceno ter
zagotovljeno osnovno funkcionalnost in
preprostost izdelka.
Prednosti paketov so, da vsebujejo vse
potrebne elemente za postavitev solarne
inštalacije za zagotavljanje optimalnega

ter brezhibnega delovanja v celotni živ-
ljenjski dobi naprave. Posamezen paket
vsebuje: 200, 300 ali 400-litrski bivalent-
ni solarni grelnik (opcija tudi kot samo-
stojno ogrevanje s pomočjo solarne ter
električne energije), popolnoma nove (en,
dva ali tri) sprejemnike sončne energije
NEO 2.1 (kvaliteto potrjuje KeyMark certi-
fikat), vse potrebne hidravlične ter posta-
vitvene elemente za vgradnjo na ali v
strešno konstrukcijo, črpalni sklop, raztez-
no posodo z nosilno konzolo ter servisnim

ventilom, pred-pripravljeno solarno teko-
čino, termostatski mešalni ventil za toplo
sanitarno vodo ter solarni regulator. So-
larni regulator omogoča nadzor optimal-
nega delovanja solarne naprave ter v ce-
loti skrbi za avtonomnost delovanja ter
varnost celotne inštalacije tudi ob vaši
daljši odsotnosti. 
Ob predstavitvi paketov smo mislili pred-
vsem na končnega uporabnika in zato so
pripravljene prav posebne paketne ugod-
nosti. Cene paketov se gibljejo že od

1.995 evrov (brez DDV) dalje. V času tra-
janja jesenske akcije (od 24. avgusta do
30. novembra 2009) pa lahko kupci izko-
ristijo tudi 10-odstotno promocijsko zni-
žanje cen. 
Še več informacij dobite v naši trgovini na
Ručigajevi 3 v Kranju in na tel. številki
04/234 28 80. Med 9. in 16. septem-
brom pa ste prav tako vljudno vabljeni, da
nas obiščete na zunanjem prostoru MOS
2009 Celje.

Damir Žeželj, inž. str.

INISOL solarni paket De Dietrich

Inisol
EASYLIFE
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Boštjan Bogataj

Ljubljana - Po podatkih Stati-
stičnega urada RS (SURS) je
v prvi polovici leta Slovenijo
obiskalo 1.145.575 turistov,
kar je pet odstotkov manj kot
lani, medtem ko se je število
turističnih nočitev zmanjšalo
za štiri odstotke v primerjavi
z enakim obdobjem lani. V
Sloveniji je tako v prvi polovi-
ci leta prenočilo 3.423.432 tu-
ristov. Od tega se je število
prihodov domačih turistov v
tem obdobju povečalo za dva
odstotka, število prihodov tu-
jih turistov pa zmanjšalo za
deset odstotkov. Število noči-
tev domačih turistov se je po-
večalo za štiri odstotke, med-
tem ko se je število nočitev
tujih turistov zmanjšalo za
devet odstotkov.

"Turistično leto ni enako
uspešno za vse. Medtem ko
slovenska naravna zdraviliš-
ča beležijo odlične rezultate,
saj so dosegla deset odstot-
kov več prihodov kot lani, je
Bled julija realiziral pet od-
stotkov manj nočitev kot
lani, na drugi strani pa je slo-
venska obala v tem mesecu
dosegla za isti odstotek več
nočitev kot lani, najnovejši
podatki o prenočitvah v Po-
rtorožu v mesecu avgustu pa
kažejo na dvoodstotno pove-
čanje v primerjavi z enakim
obdobjem lani," pojasnjuje
Marjan Hribar, generalni di-
rektor Direktorata za turi-

zem na Ministrstvu za go-
spodarstvo. 

Drugače od tega pa začasni
statistični podatki za julij kaže-
jo, da so v slovenskih turistič-
nih krajih zabeležili za 13 od-
stotkov več prihodov in za de-
vet odstotkov več nočitev do-
mačih turistov kot istega me-
seca lani, medtem ko pri pri-
hodih in nočitvah tujih turi-
stov beležijo upad (13 odstot-
kov manj prihodov in 15 od-
stotkov manj nočitev). Največ
turističnih nočitev iz tujine
(nad sto tisoč) je bilo v prvih
sedmih mesecih leta ustvarje-
nih iz Italije (18,6-odstotni de-
lež vseh tujih nočitev), Avstrije
(13,4), Nemčije (11,06), Hrva-
ške (6,9), Velike Britanije (5,1)

in Nizozemske (4,9). Sledijo
Ruska federacija, Madžarska,
Srbija, Belgija, Češka, Francija
in ZDA. Po podatkih Banke
Slovenije, vodi jo Marko Kra-
njec, je bilo v prvih šestih me-
secih leta iz naslova izvoza po-
tovanj ustvarjenih dobrih 815
milijonov evrov priliva, kar je
4,5 odstotka manj kot v istem
obdobju lani. 

"S podatki o številu priho-
dov in nočitev turistov v Slove-
niji v prvih sedmih mesecih,
še posebej z obiskom v pole-
tnih mesecih, smo na Ministr-
stvu za gospodarstvo zadovolj-
ni. Rezultati so boljši od priča-
kovanih in od napovedi v za-
četku leta," je povedal Hribar.
K dobremu turističnemu 

obisku, posebej v poletni sezo-
ni, je dodal, so pripomogla
tudi sredstva, ki jih je turistič-
nemu gospodarstvu dodelilo
ministrstvo v okviru razpisa za
dodatno promocijo turistične
ponudbe Slovenije v višini
dveh milijonov evrov.

Poleg tega so letos nadalje-
vali vlaganja v gradnjo nove
in posodobitev obstoječe tu-
ristične infrastrukture. Tako
so prejšnji teden odpirali pri-
spele vloge na razpis za dvig
konkurenčnosti turističnega
gospodarstva, za katerega so
zagotovili 23 milijonov evrov.
Na razpis je sicer prispelo 49
vlog, katerih skupna predra-
čunska vrednost dosega kar
247 milijonov evrov.

Slovenci rešujemo sezono
Turistično leto v Sloveniji ni enako uspešno za vse. V zdraviliščih in na obali je bilo julija bolje, 
na Bledu pa slabše kot lani.

Boštjan Bogataj

Kranj - V prejšnji številki
Gorenjskega glasa smo pisali
o majhni rasti slovenskega
BDP v zadnjem četrtletju
glede na četrtletje prej in
morebitnih prvih znakih
okrevanja med gorenjskimi
podjetji. Kljub 0,7-odstotni
rasti BDP pa je ta še krepko
negativen, glede na raven
BDP v enakem obdobju lani.
Po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje, Območne
službe Kranj je brezposel-
nost avgusta padla, zato se
nekaj podobnega dogaja tudi
na področju zaposlovanja.
Avgusta je bilo na Gorenj-
skem brezposelnih 6544
oseb, kar je v primerjavi z
julijem nekaj manj (6620
brezposelnih), v primerjavi z
avgustom lani pa je slika še
vedno katastrofalna. Avgusta
lani je bilo na Gorenjskem

'le' 3639 brezposelnih oseb -
torej jih je danes za skoraj
osemdeset odstotkov več!

Zadnji podatki kažejo, da
je stopnja brezposelnosti na
Gorenjskem 7,1-odstotna,
kar je še vedno manj od stop-
nje brezposelnosti v Sloveni-
ji (9,1 odstotka). Največ brez-
poselnih je na območju
Murske Sobote, najnižja pa
na področju koprske enote
zavoda za zaposlovanje. Na
Gorenjskem je najvišja brez-
poselnost na območju urada

za delo Tržič (9,4-odstotna),
najnižja na Škofjeloškem
(5,8-odstotna).

Tudi v času krize in velike
brezposelnosti pa se še ved-
no iščejo strokovnjaki
tehničnih smeri po vsej izo-
brazbeni vertikali, iščejo se
prodajalci, kuharji, natakarji,
prisotno je povpraševanje v
gradbeništvu, obstajajo
potrebe po izvajalcih osebnih
storitev, pred novim šolskim
letom pa se običajno poveča
tudi povpraševanje po delav-

cih v šolstvu. Skupaj je bilo v
osmih mesecih prijavljenih
7886 prostih delovnih mest.
Največ po okoli tisoč v prede-
lovalni, gradbeni, gostinski
dejavnosti in dejavnosti tr-
govine ter popravil motornih
vozil, skoraj devetsto prostih
mest je bilo objavljenih na
področju izobraževanja, po
okoli petsto pa na področju
prometa in skladiščenja,
strokovno znanstvenih in
tehničnih storitev ter drugih
poslovnih dejavnosti.

Upadanje števila brezposelnih
Prejšnji mesec se je število brezposelnih na Gorenjskem zmanjšalo za 76 oseb. Malo, vendar lahko
tudi to kaže na ogrevanje gospodarstva.

Na splošno slika turističnega gospodarstva ni tako črna, kot je bila videti še v začetku leta,
kljub temu pa je bilo, na primer, na Bledu julija za pet odstotkov manj nočitev. / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Banka SKB je v
letošnjem prvem polletju
ustvarila 21,4 milijona evrov
dobička iz rednega poslova-
nja (operativnega dobička)
ali štiri milijone več kot v
enakem lanskem obdobju,
dobiček pred obdavčitvijo pa
je zaradi 4,8 milijona evrov
rezervacij in oslabitev znašal
16,5 milijona evrov in je bil
enak kot v lanskem prvem
polletju. Čiste bančne pri-
hodke je v primerljivem ob-
dobju povečala za 4,4 milijo-
ne, s 44,3 na 48,7 milijona
evrov, obrestni prihodki so
bili višji za pet odstotkov. Ob-
seg posojil fizičnim osebam
je povečala za osem odstot-
kov. Pri kreditiranju podjetij
in drugih pravnih oseb je
bila v prvih petih mesecih
zelo aktivna, kreditiranje je
nadaljevala tudi junija, ven-
dar so takrat nekatera večja
podjetja poplačala kratkoroč-
na posojila, zato je polletni
rezultat ostal na lanski ravni.

Visoko raven kreditiranja je
ohranila predvsem po zaslu-
gi močne kapitalske osnove
in podpore matične banke
Societe Generale, ob koncu
avgusta pa je z Evropsko in-
vesticijsko banko tudi podpi-
sala pogodbo o najemu 150
milijonov evrov dolgoročne-
ga posojila, s katerim bo v
dveh letnih tranšah po 75 mi-
lijonov evrov financirala pro-
jekte malih in srednje velikih
podjetij. Na poslovni rezultat
v prvem polletju je vplival
tudi dokaj nizek strošek za
slaba posojila. Banka je letos
vzpostavila nov sodoben klic-
ni center, ki strankam omo-
goča tudi dogovarjanje za se-
stanek v banki. 

Uspešno je poslovala tudi
Skupina SKB, kamor poleg
banke sodi še lizinško pod-
jetje SKB Leasing. V prvem
polletju je ustvarila 20,6 mi-
lijona evrov operativnega do-
bička in 15,4 milijona evrov
dobička pred obdavčitvijo oz.
2,6 milijona evrov manj kot
v enakem lanskem obdobju.

Malo slabih posojil
Banka SKB je v prvem letošnjem polletju dosegla
enak dobiček pred obdavčitvijo kot v
primerljivem lanskem obdobju.

Kranj

Kuža Pazi poskrbel za varno pot v šolo

Zavarovalnica Triglav že po tradiciji vsak september v sode-
lovanju z osnovnimi šolami poskrbi, da se za osnovnošolce,
predvsem za prvošolčke, šolsko leto začne še bolj varno.
Letos so v sodelovanju z Mladinsko knjigo vsem pr-
vošolčkom izrekli dobrodošlico z rumeno rutico, v sodelo-
vanju s Svetom za preventivo pa je njihova maskota Kuža
Pazi ves prvi teden novega šolskega leta pred nekaterimi šo-
lami v večjih slovenskih mestih spremljala otroke čez prehod
za pešce in jih na zabaven način učila pravilnega in varnega
prečkanja ceste; ustavila se je tudi pred osnovno šolo Si-
mona Jenka v Kranju. Zavarovalnica Triglav in SPV tudi prosi-
ta vse starejše osnovnošolce, da rumene rutice, ki jih ne
potrebujejo več, odložijo v posebne koške na šolah. Šole in
svet za preventivo jih bodo porabili za svoje aktivnosti. C. Z.

Kranj

Bančno posojilo za plačilo šolnine

Gorenjska banka je za študente, ki se bodo v letošnjem štu-
dijskem letu vpisali na Visoko šolo za zdravstveno nego na
Jesenicah, pripravila posojila za plačilo šolnine. Posojilo
lahko najamejo redni in izredni študentje, bodoči študent-
je ter njihovi starši ali zakoniti zastopniki, odobreno jim
mora biti do vpisa. Pogoji so enaki za komitente banke kot
za tiste, ki z banko poslovno še ne sodelujejo. Posojilo je
možno zavarovati s plačilom zavarovalne premije ali s po-
roštvom, letna nominalna obrestna mera je 5,15 odstotka in
je enaka za posojila z rokom zapadlosti do enega leta ali od
enega do treh let. C. Z.

Urad za delo Brezposelnost na Gorenjskem
avgust 08 avgust 09 indeks avg 09/08

Jesenice 631 1019 161,5
Kranj 1667 2841 170,4
Radovljica 472 930 197
Škofja Loka 486 1114 229,2
Tržič 383 640 167,1
Gorenjska 3639 6544 179,8

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj
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Cveto Zaplotnik

Kranj - V četrtek se je začela
javna razprava o novi strate-
giji razvoja kmetijstva za ob-
dobje do leta 2020, pri pri-
pravi katere je sodelovalo
210 kmetov, zaposlenih v
kmetijskih podjetjih, akade-
mikov s fakultet, kmetijskih
svetovalcev, inštitutov in
predstavnikov ministrstev.
Kot je na predstavitvi osnut-
ka dejal kmetijski minister
Milan Pogačnik, so se raz-
mere v kmetijstvu od spre-
jetja sedanje strategije 1993.
leta, predvsem pa v zadnjih
letih močno spremenile; Slo-
venija pa potrebuje novo
strategijo tudi zato, ker se je
že začela razprava o novi
skupni politiki Evropske
unije po letu 2013 in mora
vedeti, kakšne usmeritve bo
zagovarjala v Bruslju. Pred-
lagana strategija prinaša od-
govore na globalne izzive. Z
vstopom v Evropsko unijo je
namreč slovensko kmetij-
stvo postalo del globalnega
okolja, v katerem se sooča z
liberalizacijo trgov in z novi-
mi izzivi, povezanimi z varo-
vanjem okolja, klimatskimi
spremembami, varnostjo in
kakovostjo hrane in krme ter
z obvladovanjem tveganj na
področju rastlinskih in žival-
skih bolezni ... 

Poglejmo nekatere ukre-
pe, ki jih predvideva strategi-
ja! Ohranili naj bi podpore

za območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko de-
javnost, vendar naj bi glede
na pogoje uveljavili večje raz-
like med območji oz. kmeti-
jami. Na področju zemljiške
politike naj bi spodbujali
promet s kmetijskimi zem-
ljišči, ki bi omogočil poveče-
vanje posesti na kmetijah in
kmetijskih posestvih. Za za-
gotavljanje prehranske var-
nosti naj bi izboljšali varstvo
kmetijskih zemljišč. V okvi-
ru obveznega vzajemnega
zavarovanja naj bi dolgoroč-
no vzpostavili sistem, ki bi
zagotavljal dohodkovno var-
nost tudi v primerih večjih
škod v kmetijski pridelavi.
Kmetijsko svetovanje naj bi
reorganizirali, da bi postalo

bolj odzivno na potrebe po
tehnološkem napredku.
Osnovno pridelavo naj bi tes-
neje povezali z živilsko pre-
delovalno industrijo. Pavšal-
na obdavčitev kmetijstva naj
bi temeljila na dejanskem
stanju zemljišč. Gonilna sila
razvoja družinskih kmetij
naj bi postali mladi prevzem-
niki. V delovnem gradivu
nove strategije tudi piše, da
bi bilo ”z vidika učinkovite-
jšega operativnega delovanja

institucij najbolj racionalno
združiti kmetijsko in
okoljsko ministrstvo”.

Mnenja o predlagani stra-
tegiji so različna, tako je že
slišati, da bi morali v strategi-
ji določiti cenovna razmerja
med pridelavo, predelavo in
trgovino, dati večji poudarek
ekološkemu kmetijstvu, pu-
stiti sedanjo organiziranost
kmetijske svetovalne službe,
a jo le razbremeniti admini-
strativnih opravil ... 

Vsak dan izgubimo sedem
hektarjev zemljišč
Predlagana strategija razvoja kmetijstva do leta 2020 daje poudarek tudi varovanju kmetijskih zemljišč.

Cerklje

Ajda pa znova cveti ...

Na ravninskem delu Gorenjske lahko v teh dneh vidimo pol-
ja cvetoče ajde, kmetijski svetovalec Robert Golc pravi, da jo
je v cerkljanski občini okrog trideset hektarjev, v šenčurski
pa dvajset. Doslej je vreme ugodno vplivalo na njeno rast in
razvoj, dodaja Marija Kalan, specialistka za rastlinsko
pridelavo v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, in poudar-
ja, da so gorenjske njive morda za pridelovanje ajde že celo
malo preveč pognojene, zlasti z dušikom, zato ajda dlje
raste, dlje cveti in počasneje zori. Ker je redko zastopana v
kolobarju, omejitve glede pridelave ni, pomembno je le, da
tla niso prevlažna in ne prekisla. Kot strniščni posevek se
lahko vsako leto pojavlja na isti njivi, le da je pravočasno
posejana (najkasneje do 20. julija). Sicer pa je ajda tudi
pomembna medonosna rastlina, najbolj medi v sončnem in
ne prevročem vremenu. J. Ku.

Posegi na kmetijska zemljišča se nadaljujejo, tudi Zlatega polja v Kranju je vse manj. 

Kranj

Kumara nenavadne, zanimive oblike

V vrtu Angelce Prevodnik na Primskovem je zrasla kumara
zanimive, nenavadne oblike. Kumare sorte Clark so običaj-
no težke pol kilograma, ta, ki jo Angelca drži v roki, je težka
sedemdeset dekagramov, vendar je bolj kot glede teže po-
sebna zaradi zanimive oblike, saj zgleda, kot bi bili dve ku-
mari zraščeni v eno. Sicer pa Prevodnikovi pravijo, da letos
kumare dobro uspevajo. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Ali med živalmi po-
znate ponočnjake, ki po spre-
tnosti letanja prekašajo akro-
batske letalce in jim med
tem celo uspe večerjati; živa-
li, ki že od nekdaj razburjajo
človeško domišljijo in brez
katerih ne bi bilo filma o
Drakuli ...? Da, to so netopir-
ji! Ljudski izraz, da netopir
ni ne "ne t'č ne m'š", je zelo
ustrezen, saj ne spada niti
med ptiče niti med miši. V
Sloveniji živi 28 različnih
vrst netopirjev. Zanje je zna-

čilno, da so kot edini sesalci
sposobni leteti, aktivni so po-
noči, imajo dobro razvit si-
stem za nočno orientacijo,
prehranjujejo se z žuželkami
in drugimi členonožci, med
letom menjajo zatočišča, si
privoščijo pravo zimsko spa-
nje in živijo dokaj dolgo, od
pet do trideset let. Podnevi
počivajo v svojih zatočiščih,
kot so podstrehe in kleti
stavb, špranje za lesenimi
opaži fasad, jame, skalne
špranje, dupla ... Zakaj jim
pravijo, da letajo z rokami in
gledajo z ušesi? Njihove

sprednje okončine so na-
mreč preoblikovane v kožna-
te letalne prhuti, z dokaj veli-
kimi ušesi pa si ob posluša-
nju odbojev lastnih ultraz-
vočnih klicev od okolice lah-
ko ustvarijo "zvočno sliko"
okolice, kot jo, na primer,
ljudje vidijo z očmi. 

Netopirji spadajo tako pri
nas kot tudi drugje v Evropi
in po svetu med bolj ogrože-
ne in zato tudi bolj zaščitene
živalske skupine. Ogrožajo
jih ljudje, izguba zatočišč,
vznemirjanje in ubijanje na
zatočiščih, zmanjševanje
prehranskih možnosti, od-
stranjevanje mejic in drevo-
redov za orientacijo, občutlji-
vi so tudi na pesticide. Ljudje
jih ogrožajo predvsem zaradi
nevednosti ali nepoznavanja
njihovega življenja, včasih pa

tudi iz čiste objestnosti. 
Da bi več vedeli o netopir-

jih in da bi jih tudi bolje varo-
vali, evropska organizacija
Eurobats vsako leto v sodelo-
vanju z nevladnimi organiza-
cijami po vsej Evropi pripra-
vi v času od konca avgusta do
sredine septembra Evropsko
noč netopirjev. V Sloveniji,
kjer aktivnosti vodi Sloven-
sko društvo za proučevanje
in varstvo netopirjev, bodo v
tem času pripravili z netopir-
ji povezane dogodke v dva-
najstih krajih, med njimi
tudi v Kranju, kjer bo prihod-
nji torek (z začetkom ob 19.
uri) v rovih pod starim de-
lom mesta najprej predstavi-
tev podvodnega sveta in ne-
topirjev, nato pa še opazova-
nje in poslušanje netopirjev
z ultrazvočnimi detektorji.

Letajo z rokami in gledajo z ušesi
V okviru Evropske noči netopirjev bodo netopirje prihodnji torek opazovali in poslušali tudi v Kranju.

Kranj

Podpore za naložbe v predelavo in trženje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek
v Uradnem listu objavilo javni razpis, na podlagi katerega
gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge
lahko kandidirajo za skupno 15 milijonov evrov podpor za
naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pridelkov in živil-
skih izdelkov ter za naložbe v prvo stopnjo predelave lesa.
Najnižji znesek pomoči je 3500 evrov, najvišji pa 1,8 mili-
jona evrov. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo
sprejemala vloge do preklica. C. Z.

Didakta razpisuje prosto delovno mesto 

SKLADIŠČNIKA (m/ž)

Pogoji: ■ najmanj IV. stopnja izobrazbe 
■ osnovno računalniško znanje
■ prednost imajo kandidati iz okolice Radovljice

Pisne ponudbe pošljite v 8 dneh od objave oglasa na naslov: 
Didakta d.o.o. Radovljica, Gorenjska cesta 33 c, 4240 Radovljica

V Sloveniji se je površina kmetijskih zemljišč v uporabi
v obdobju 1991-2007 zmanjšala za 62.800 hektarjev,
samo v obdobju 2002-2007 naj bi jih dnevno izgubili 
sedem hektarjev. Po deležu obdelovalnih površin naj bi
bili med članicami Evropske unije  na 24. mestu.

Netopirji zbujajo pri ljudeh odpor predvsem zaradi
strahu, ki izhaja iz starih vraž. Po teh vražah naj bi se
zapletali v lase in delali gnezda tudi v laseh.
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Živeti zaradi otroka

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: goveja juha z vlivanci, pečena govedina 
v omaki, krompirjev pire z oljčnim oljem, paradižnikova 
solata, jabolčna pita; Večerja: sirna plošča z oljkami in
grozdjem, toast s česnom in oljčnim oljem.
Ponedeljek - Kosilo: mesno zelenjavna enolončnica, jogurto-
ve miške; Večerja: osličevi fileji po pariško, krompirjeva 
solata s čebulo in majonezo.
Torek - Kosilo: kremna juha iz brokolija, skutni češpljevi
cmoki, kompot; Večerja: ocvrt piščanec, kumarična solata s
krompirjem.
Sreda - Kosilo: telečja obara z močnatimi cmočki, zapečena
cvetača, zeljnata solata z majonezo; Večerja: testenine s 
tunino po irsko, mešana solata. 
Četrtek - Kosilo: korenjeva juha z ovsenimi kosmiči, mesne
polpete, dušene bučke, pire krompir; Večerja: zelenjavna
ponev z ocvrtimi jajci, kruh.
Petek - Kosilo: fižolova juha s kitajskimi rezanci, slani skutni
štruklji, radič s koruzo in jajcem v solati; Večerja: zobatec na
žaru, okisan krompir.
Sobota - Kosilo: tržiške bržole, kruh, pehtranka; Večerja:
paradižnik z bučkami in sirom, čebulni kruh, grozdje.

Krompirjev pire z oljčnim oljem

Sestavine: 1 kg krompirja, sol, 3 žlice oljčnega olja, 1 žlica masla,
nariban muškatni orešek, sesekljani listi bazilike.

Krompir skuhamo, še vročega olupimo, ga stisnemo skozi
stiskalnico za krompir v rahlo kašo, pokapljamo z ogretim
oljem in stopljenim maslom, solimo, popramo in potrese-
mo z muškatnim oreškom ter sesekljano baziliko. Narahlo
premešamo in takoj ponudimo.

Testenine s tunino po irsko

Sestavine: 1 večja pločevinka tunine, polžki ali peresniki ali 
druge večje testenine, 2 žlici majoneze, pol skodelice kuhanega
zelenega graha.

Testenine skuhamo, splaknemo z vodo, odcedimo in strese-
mo v skledo, Najprej jih dobro premešamo z majonezo,
nato pa še z grahom in zdrobljenimi koščki tunine. Po 
potrebi in okusu jed še dodatno začinimo in ponudimo 
toplo ali hladno.

Paradižnik z bučkami in sirom

Sestavine: 1 kg zrelega paradižnika, 80 dag mladih bučk, 10 dag
nastrganega parmezana, olje in začimbe (bazilika, origano, strt
česen, zelen peteršilj ...)

Paradižnike očistimo in zrežemo na tanke rezine. Bučke 
narežemo po dolgem na tanke rezine in jih na olju z obeh
strani rumeno opečemo. V nepregorno posodo naložimo
najprej plast bučk, nato plast paradižnikov, oboje posolimo
in potresemo z začimbami, zelišči in s parmezanom, in tako
nalagamo, dokler ne porabimo vsega. Na vrhu mora biti 
paradižnik s parmezanom. Polijemo z nekaj žlicami oljčnega
olja in spečemo v srednje vroči pečici.

Zdrav človek ima tisoč
različnih želja, bolan eno
samo: ozdraveti. Kdo je to
misel prvi izrekel, ne vem,
vsekakor drži.

Gospa Simona Šket Sosol
živi na Bledu, kjer si je
ustvarila družino. Do pred
devetih let ni nihče v njeni
bližini, nihče iz njenega 
okolja omenjal raka. Kot da
bi bil rak sam po sebi nekaj
zastrašujočega in zloveščega.
Takrat, leta 2000, pa se je
Simoni bolezen razširila ter
zajedla v pljuča, pod pazdu-
ho in v dojko.

V trenutku spoznanja se je
začel Simoni svet podirati

pod nogami. Potem pa je bilo
potrebno zbrati moč in z res-
nico seznaniti še najbližje.
In narediti načrt za oprav-
ljanje izpitov na fakulteti.
Naslednji dan je bila slika
njenih načrtov obrnjena na
glavo; popolnoma drugačna.

Prvi korak k ozdravitvi je
storila s tem, ko je sestavila
vprašanja, ki so jo v zvezi z
njeno boleznijo zanimala, 
in jih zastavila lečeči zdrav-
nici, onkologinji. Ta je bila
ljubezniva, si vzela za Simo-
no čas in ji odgovorila na vsa
njena vprašanja. Začel se je
spopad z boleznijo, "prosti"
čas pa si je zapolnila z ob-

veznostmi na mariborski
strojni fakulteti.

Za marsikaj, tudi za
opravljeno diplomo, je hva-
ležna družini in prijateljem,
ki so ji nesebično stali ob
strani. Spoznala pa je tudi
drugo stran bolezni oziroma
prijateljstva. Številni straho-
petni prijatelji so ji v tem 
njenem življenjskem obdobju
obrnili hrbet in so za zmeraj
odpadli. Tako so ji ostali le
tisti pravi prijatelji, ki si jih
vsi želimo imeti ob sebi.

Zdravljenje je začela na
Onkološkem inštitutu v Ljub-
ljani. Žal ji uradna medicina
ni znala ali vedela pomagati.

In v teh negotovih okoliščinah
je zvedela za postenje, ki ga
priporoča Rudolf Breuss. Kaj-
pada se je posta lotila na svo-
jo roko, se pravi, po lastni pre-
soji in sama; pri sebi doma.
Vedela je namreč, da ji tera-
pije niso pomagale in da mo-
ra stvari vzeti v svoje roke.
Skratka, da mora nekaj po-
skusiti sama. Hči Alja je ime-
la takrat šest let. Morala je ži-
veti tudi za otroka, ne le zase.

Simona pravi, da je za
ozdravitev storila vse. Verja-
me, da človeka ne more po-
zdraviti nihče drug, razen
sam sebe. Trdno verjame, da
sleherni človek v sebi nosi 

samozdravilno moč. Nači-
nov, kako to moč prebuditi,
pa je izjemno veliko. Nad
vsemi drugimi načini in pot-
mi pa lebdi neskončna in 
neizmerna želja: živeti.

Vendar. Tudi z zdravniki
ima Simona dobre izkušnje,
saj so ji pred tem, ko je spo-
znala in dojela skrivnosti 
samozdravljenja, čestokrat
priskočili na pomoč. "Nikoli ne
bom pozabila," se spominja,
"ko sem klicala na onkološki
inštitut in jim povedala, da
se bom postila. Niso mi rekli,
da se ne smem, pač pa, da
oni s tem nimajo izkušenj."

(Se nadaljuje.)

112

Pavla Kliner

Konec avgusta in v sep-
tembru nabiramo zrele plo-
dove oziroma sabljaste stro-
ke sabljastega triplata, jih
posušimo in iz njih izlušči-
mo drobna semena. Če že-
limo iz njih pripraviti čaj,
jih stremo ali zmeljemo.
Takšna imajo precej mo-
čan, za nekatere ljudi ne-
prijeten vonj, ki rahlo spo-
minja na prežgan sladkor. 

Orientalska začimba z
vonjem po senu

Grško seno (Trigonella
foenum graecum) izvira iz
predelov ob Črnem morju.
V kuhinjah bližnjega in
srednjega vzhoda ter sever-
ne Afrike je bil vedno iz-
jemno priljubljena začim-
ba, izkoriščali pa so tudi
njegove zdravilne odlike.
Nič čudnega torej, da so ga
gojili že Egipčani in Grki, ki
so z njim lajšali porod in
pospeševali nastajanje mle-
ka. Od Grkov so tradicijo
gojenja prevzeli Rimljani,
zato so rastlini rekli grško
seno. Drugi del imena na-
kazuje na dejstvo, da ima
rastlina v posušeni obliki
močan vonj po senu. Ime
sabljasti triplat pa se nanaša
na obliko plodov, ki so sab-
ljaste oblike. V srednjem
veku so grško seno začeli
gojiti tudi v srednji Evropi,
kjer so njegove moči izko-
riščali za mehčanje bul, pri

zaprtju in kašlju. V Indiji in
Iranu mlado zelišče triplata
uporabljajo kot okusno ze-
lenjavo in dodatek mnogim
narodnim jedem. 

Navadno le na vrtu, 
razen ... 

Sabljasti triplat je kakih
štirideset centimetrov viso-
ka enoletna rastlina z oval-
nimi, detelji podobnimi li-
sti, in rumenimi cvetovi, ki
se spremenijo v podolgova-
te stroke, v katerih je mno-
go semen. Grško seno zlah-
ka gojimo na vrtu. Semena
sejemo v dobro prepustna
rodovitna tla na sončni legi.
Po naših kamnitih kraških
goličavah naj bi uspevala
tudi divja vrsta triplata (Tri-

gonella gladidata). Glavne
sestavine sabljastega tripla-
ta so poleg rastlinskih sluzi
še eterično olje, kumarini,
alkaloidi in steroidi, ki ima-
jo podoben učinek kot hor-
moni. 

Proti utrujenosti in 
anoreksiji

Grško seno krepi in po-
življa ter tako pomaga pre-
magovati utrujenost in po-
spešuje okrevanje. Ne po-
zabimo nanj, kadar okreva-
mo po težkih nalezljivih
boleznih in po operacijah.
Ljudsko zdravilstvo svetuje
uporabo triplata za pospe-
ševanje teka, zlasti pri otro-
cih, ter proti anoreksiji. Čaj
pospešuje delovanje preba-
vil, ima blag odvajalni uči-
nek in lajša vnetja dihalnih
poti. Zadnje čase triplatu
pripisujejo tudi sposo-
bnost, da naj bi zniževal
vrednost holesterola in krv-
nega sladkorja. Krepil naj
bi tudi moško spolno moč
in spodbujal tvorbo mleka
pri doječih mamicah. Čaj
pripravimo tako, da žličko
zmletih ali strtih semen po-
parimo s skodelico vode,
pustimo stati deset minut
in precedimo. Pijemo dve
do tri skodelice čaja na dan. 

Kašna obloga umirja
vnetje kože 

Tako kot laneno (Linum
usitatissimum) tudi seme

sabljastega triplata uporab-
ljamo v obliki kašnih oblog
za celjenje ran in prepreče-
vanje lokalnih vnetij pri
kožnih poškodbah, za meh-
čanje tvorov in pri nabre-
klosti žlez. Oblogo pripravi-
mo tako, da petdeset gra-
mov zmletih semen popari-
mo s petdesetimi mililitri
vode in zmešamo v gosto
kašo, ki jo še toplo nanese-
mo na laneno ali bombaž-
no krpo in položimo na
obolelo mesto. Pri vnetjih
žlez kaša ne sme biti pre-
vroča. 

Ni strupen 

Grško seno velja za zelo
varno zdravilno rastlino, ki
ga v priporočenih količinah
uporabljamo brez skrbi. O
njegovi uporabi se morajo z
zdravnikom predhodno po-
svetovati diabetiki. Odsve-
tuje se ljudem, ki jemljejo
zdravila proti strjevanju
krvi, in otrokom pred pu-
berteto. 

Z grškim senom 
okrevamo hitreje
Pekoča semena grškega sena so v indijski kuhinji ena izmed sestavin priljubljene mešanice začimb
curry. Sabljasti triplat, kot tudi pravimo tej izjemno aromatični rastlini, se izkaže tudi v zdravilstvu.
Slovi zlasti kot odlično krepčilo po različnih nalezljivih boleznih in operacijah.

Triplat nima vedno rumenih
cvetov, včasih so ti tudi beli
ali svetlo škrlatni.

Semena so rjavkasto
rumene barve in imajo
grenek okus
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DELAVEC BREZ POKLICA
POMOČNIK V STREŽBI; rok do:
12.09.2009; DAMIR HASANAGIĆ S.P.,
C. TONETA TOMŠIČA 94 A, JESENICE
POMOČNIK V KUHINJI; rok do:
24.09.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o.,
ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
POMOČ V STREŽBI; rok do:
24.09.2009; JOŠKOV HRAM, d.o.o.,
ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
ČISTILKA; rok do: 09.09.2009; LA-
SER Bled, d.o.o., VURNIKOVA UL. 2,
LJUBLJANA
DELAVEC V PROIZVODNJI AVTOMO-
BILSKIH ŽAROMETOV; rok do:
17.09.2009; NATON, d.o.o., C. 24. JU-
NIJA 25, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
DELAVEC V PROIZVODNJI; rok do:
23.09.2009; NATON, d.o.o., C. 24. JU-
NIJA 25, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
BRUSILEC INOX OPREME; rok do:
18.09.2009; PLEVNIK, d.o.o., POD-
SMREKA 24, 1356 DOBROVA
POMOŽNI DELAVEC
IZDELAVA BUREKA; rok do:
16.09.2009; OGREX, d.o.o., PODRE-
ČA 5, MAVČIČE
DELAVEC BREZ POKLICA; rok do:
16.09.2009; OGREX, d.o.o., PODRE-
ČA 5, MAVČIČE
OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
OPRAVLJANJE RAZNIH ELEKTROME-
HANIČNIH DEL; rok do: 19.09.2009;
ZORMAN BETKA S.P., VALBURGA 29
A, 1216 SMLEDNIK
POMOČ V STREŽBI; rok do:
12.09.2009; ELIZABETA KURALT S.P.,
TRBOJE 39, KRANJ
ŽELEZOKRIVEC; rok do: 01.10.2009;
DRAGAN ILIEV, S.P., STRAŽARJEVA
UL. 13, LJUBLJANA
VARNOSTNIK RECEPTOR; rok do:
10.09.2009; PLUS ORBITA, d.o.o.,
VRTNA UL. 24, KRIŽE
ČŠČENJE, PRANJE, ČISTILKA; rok do:
20.09.2009; ZALETEL MARJANA - ZO-
BOZDRAVSTVENO VARSTVO, ŽELEZ-
NIŠKA UL. 10, LESCE
TESAR OPAŽEV
rok do: 24.09.2009; K K - MONT,
d.o.o., GODEMARCI 13, 9243 MALA
NEDELJA

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO
3 LET)
POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III;
rok do: 12.09.2009; CENTER SLE-
PIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH
ŠK. LOKA, STARA LOKA 31, ŠK.
LOKA
MIZAR
rok do: 04.10.2009; ERMAN STANKO
S.P., LANCOVO 62, RADOVLJICA
KLJUČAVNIČAR
rok do: 18.09.2009; AGENCIJA M
SERVIS, d.o.o, JURČKOVA C. 229,
LJUBLJANA
rok do: 18.09.2009; PLEVNIK, d.o.o.,
PODSMREKA 24, 1356 DOBROVA
OBLIKOVALEC KOVIN
rok do: 12.09.2009; SUZ, d.o.o., C.
BORISA KIDRIČA 44, JESENICE
VARILEC
rok do: 18.09.2009; PLEVNIK, d.o.o.,
PODSMREKA 24, 1356 DOBROVA
STROJNIK
rok do: 09.09.2009; A IN A - VESE-
NJAK, d.o.o., VALVASORJEV TRG 6,
3270 LAŠKO
AVTOMEHANIK
rok do: 10.09.2009; AVTO-SVETEK,
Studenec, d.o.o., STUDENEC 11,
1260 LJUBLJANA - POLJE
rok do: 12.09.2009; EMIL KOFLER
S.P., TRATA 4, GORENJA VAS
OBRATOVNI ELEKTRIKAR
rok do: 18.09.2009; PLEVNIK, d.o.o.,
PODSMREKA 24, 1356 DOBROVA
ŠIVILJA
rok do: 13.09.2009; LAURA ŠAGI
S.P., TENETIŠE 32, GOLNIK
SLIKOPLESKAR
rok do: 13.09.2009; SNB, d.o.o.,
LJUBLJANSKA C. 41, 1241 KAMNIK
FRIZER
rok do: 04.10.2009; URŠKA GRDA-
DOLNIK S.P., JOBSTOVA C. 31, ŽIRI
rok do: 13.09.2009; INTER STUDIO,
d.o.o., ŠMARTINSKA C. 152, LJUB-
LJANA
KOZMETIK
rok do: 04.10.2009; KALAPČIEV SU-
BAN OLGA S.P., OBALA 77, 6320 PO-
RTOROŽ
ZIDAR
rok do: 12.09.2009; SREČKO SKUBIC
S.P., VODOVODNA C. 101, LJUBLJA-
NA
PRODAJALEC
rok do: 08.09.2009; FISHER INTER-

NATIONAL, d.o.o., KIDRIČEVA UL. 36,
3000 CELJE
rok do: 14.09.2009; KIK TEXTILIEN
UND NON-FOOD, d.o.o., RUSKA UL.
6, 2000 MARIBOR
KUHAR
rok do: 12.09.2009; CŠOD, FRANKO-
PANSKA UL. 9, LJUBLJANA
rok do: 18.09.2009; BEST WESTERN
PREMIER HOTEL LOVEC, LJUBLJAN-
SKA C. 6, BLED
rok do: 24.09.2009; JOŠKOV HRAM,
d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 12.09.2009; EMIL KOFLER
S.P., TRATA 4, GORENJA VAS
rok do: 12.09.2009; PEKARSTVO KE-
PIC, d.o.o., VOPOVLJE 5 A, CERKLJE
rok do: 04.10.2009; ROMAN ŠPENKO
S.P., PREŠERNOVA UL. 14 C, 1241
KAMNIK
NATAKAR
rok do: 19.09.2009; MILENKO GRE-
GORIČ, S.P., BEGUNJE 160, BEGU-
NJE
rok do: 24.09.2009; JOŠKOV HRAM,
d.o.o., ZALOG 1, 8000 NOVO MESTO
rok do: 12.09.2009; EMIL KOFLER
S.P., TRATA 4, GORENJA VAS
rok do: 12.09.2009; PEKARSTVO KE-
PIC, d.o.o., VOPOVLJE 5 A, CERKLJE
BOLNIČAR-NEGOVALEC
rok do: 11.09.2009; DEOS, d.d. CEN-
TER STAREJŠIH MEDVODE, ZBILJSKA
C. 15, 1215 MEDVODE
SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
PRODAJALEC PRI PRODAJI KUHINJ;
rok do: 12.09.2009; A - LES, d.o.o., C.
JANEZA FINŽGARJA 5 B, JESENICE
AVTOPRALEC; rok do: 10.09.2009;
AVTO-SVETEK, Studenec, d.o.o., STU-
DENEC 11, 1260 LJUBLJANA - POLJE
NATAKAR; rok do: 16.09.2009; MIRAN
ANŽIČ S.P., MLADINSKA UL. 2, KRANJ
VODJA LOGISTIKE; rok do: 12.
09.2009; BioTransport, d.o.o., C. TAL-
CEV 8, 1230 DOMŽALE
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - SVETOVA-
LEC PRODAJE NA TERENU; rok do:
19.09.2009; GRAWE, d.d., KOMEN-
SKEGA UL. 4, LJUBLJANA
KUHAR; rok do: 29.09.2009; HOTEL
LEONARDO, d.o.o., KONJIŠKA C. 6,
2317 OPLOTNICA
PICOPEK; rok do: 12.09.2009; PICE-
RIJA LOČANKA, PODLUBNIK 139, ŠK.
LOKA
VOZNIK KOMBIJA - DOSTAVA KRUHA

PO GORENJSKEM; rok do:
12.09.2009; EMIL KOFLER S.P., TRA-
TA 4, GORENJA VAS
PRODAJALEC; rok do: 17.09.2009;
MANPOWER D.O.O., , VODOVODNA
C. 101, LJUBLJANA
FRIZER; rok do: 09.09.2009; ROZA,
d.o.o., UL. BRATOV BEZLAJEV 67,
LJUBLJANA
NATAKAR/NATAKARICA - DELOVNO
MESTO V LENDAVI; rok do:
01.10.2009; TAJMS, d.o.o., JUŽNA C.
97, 6310 IZOLA
PREMOŽENJSKO SVETOVANJE; rok
do: 26.09.2009; GREGOR SODJA
S.P., BOHINJSKA ČEŠNJICA 81,
SREDNJA VAS V BOHINJU
STROJNI TEHNIK
rok do: 13.09.2009; NATON, d.o.o., C.
24. JUNIJA 25, 1231 LJUBLJANA - ČR-
NUČE
ELEKTROTEHNIK
rok do: 09.09.2009; CUDV MATEVŽA
LANGUSA, RADOVLJICA, C. NA JE-
ZERCA 17, RADOVLJICA
rok do: 11.09.2009; KAC, d.o.o., MO-
STE 77, ŽIROVNICA
TEKSTILNO KONFEKCIJSKI TEHNIK
rok do: 04.10.2009; PART, d.o.o., DU-
NAJSKA C. 111, LJUBLJANA
KOZMETIČNI TEHNIK
rok do: 13.09.2009; INTER STUDIO,
d.o.o., ŠMARTINSKA C. 152, LJUBLJA-
NA
GRADBENI DELOVODJA
rok do: 11.09.2009; GRAD, OGP, d.d.,
GRAJSKA C. 44, BLED
KOMERCIALNI TEHNIK
rok do: 13.09.2009; TURISTIČNI RA-
DIO POTEPUH, d.o.o., POT NA LISICE
4, BLED
GOSTINSKO TURISTIČNI TEHNIK
rok do: 12.09.2009; JGZ PROTOKO-
LARNE STORITVE RS, PREDOSLJE
39, KRANJ
GOSTINSKI TEHNIK
rok do: 11.09.2009; MANPOWER,
D.O.O., VODOVODNA C. 101, LJUB-
LJANA
TEHNIK KUHARSTVA
rok do: 09.09.2009; JGZ PROTOKO-
LARNE STORITVE RS, PREDOSLJE
39, KRANJ
TEHNIK STREŽBE
rok do: 16.09.2009; JGZ PROTOKO-
LARNE STORITVE RS, PREDOSLJE
39, KRANJ

EKONOMSKI TEHNIK
rok do: 19.09.2009; DON DON, d.o.o.,
TRDINOVA POT 2 A, 8330 METLIKA
rok do: 12.09.2009; PEKARSTVO KE-
PIC, d.o.o., VOPOVLJE 5 A, CERKLJE
rok do: 12.09.2009; ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., RUČIGAJEVA C. 10 A,
KRANJ
KOMERCIALIST
rok do: 15.09.2009; PLEVNIK, d.o.o.,
PODSMREKA 24, 1356 DOBROVA
ADMINISTRATIVNI TEHNIK
rok do: 10.09.2009; ELEKTROINŠTA-
LACIJE KREATA, d.o.o., GORENJSKA
C. 39, NAKLO
ZDRAVSTVENI TEHNIK
rok do: 11.09.2009; DEOS, d.d. CEN-
TER STAREJŠIH MEDVODE, ZBILJSKA
C. 15, 1215 MEDVODE
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE
rok do: 19.09.2009; BOLNIŠNICA
GOLNIK - KOPA, GOLNIK 36, GOLNIK
ZOBOTEHNIK
rok do: 12.09.2009; 3 GO dental &
marketing, d.o.o., LITIJSKA C. 45,
LJUBLJANA
SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠ-
NA IZOBRAZBA
STROJEVODJA; rok do: 09.09.2009;
ADRIA TRANSPORT, d.o.o., VOJKOVO
NABREŽJE 38, 6000 KOPER
ANIMATOR; rok do: 18.09.2009; BO-
HINJ PARK HOTEL, d.o.o., TRIGLAV-
SKA C. 17, BOHINJSKA BISTRICA
ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - SVETOVA-
LEC PRODAJE; rok do: 19.09.2009;
GRAWE, d.d., KOMENSKEGA UL. 4,
LJUBLJANA
KOMERCIALIST NA TERENU; rok do:
14.09.2009; MATMAR-LINE d.o.o.,
BRNČIČEVA UL. 13, 1231 LJUBLJANA
- ČRNUČE
ZASTOPNIK I; rok do: 09.11.2009;
MERKUR zavarovalnica, d.d., DUNAJ-
SKA C. 58, LJUBLJANA
KOMERCIALIST NA TERENU; rok do:
16.09.2009; OGLASNIK.SI, d.o.o.,
GAJSTOVA POT 6, 3230 ŠENTJUR
INŽ. STROJNIŠTVA
rok do: 15.09.2009; PLEVNIK, d.o.o.,
PODSMREKA 24, 1356 DOBROVA
rok do: 12.09.2009; SILIKO, d.o.o.,
BREZJE PRI DOBROVI 10, 1356 DO-
BROVA
TEHNOLOG KUHARSTVA
rok do: 27.09.2009; INTERTREND,
d.o.o., HOTEMAŽE 50, PREDDVOR

DIPL. EKONOMIST (VS)
rok do: 26.09.2009; ELVEZ, d.o.o.,
UL. ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠ-
NJA GORA
rok do: 12.09.2009; ITU SPORTS FAS-
HION, d.o.o., BRNČIČEVA UL. 13,
1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
PROF. ANGLEŠČINE
rok do: 09.09.2009; GIMNAZIJA
KRANJ, KOROŠKA C. 13, KRANJ
PROF. DEFEKTOLOGIJE
rok do: 09.09.2009; OSNOVNA ŠOLA
ŽIRI, JOBSTOVA C. 22, ŽIRI
DR. MEDICINE
rok do: 20.09.2009; OZG, ZD BLED,
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLADIN-
SKA C. 1, BLED
rok do: 20.09.2009; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM JESENICE, C. MARŠALA
TITA 78, JESENICE
rok do: 10.09.2009; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM RADOVLJICA, KOPALI-
ŠKA C. 7, RADOVLJICA
rok do: 01.10.2009; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM TRŽIČ, BLEJSKA C. 10,
TRŽIČ
DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠ-
NE MEDICINE
rok do: 20.09.2009; OZG, ZD BLED,
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ, MLADIN-
SKA C. 1, BLED
DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIA-
TRIJE
rok do: 01.10.2009; OZG, ZDRAV-
STVENI DOM RADOVLJICA, KOPALI-
ŠKA C. 7, RADOVLJICA
DIPL. OBLIKOVALEC TEKSTILIJ IN
OBLAČIL (UN)/1.bol.st/
rok do: 12.09.2009; ITU, d.o.o., BRN-
ČIČEVA UL. 13, 1231 LJUBLJANA - ČR-
NUČE

Prosta delovna mesta objavljamo po
podatkih Zavoda RS za zaposlovanje.
Zaradi pomanjkanja prostora niso
objavljena vsa. Prav tako zaradi pre-
glednosti objav izpuščamo pogoje, ki
jih postavljajo delodajalci (delo za
določen čas, zahtevane delovne iz-
kušnje, posebno znanje in morebitne
druge zahteve). Vsi navedeni in manj-
kajoči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb
in uradov za delo zavoda;
- na domači strani Zavoda RS za za-
poslovanje: http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA
GORENJSKEM (m/ž)

Ob nakupu novega raču-
nalnika dobimo skupaj z
njim še vso pripadajočo
programsko opremo. Ta je
novejšega datuma kot tista,
ki smo jo uporabljali do se-
daj, to pa ima za posledico
kar nekaj nepredvidenih
stvari. Nič več ni tam, kot je
bilo prej. Ikone so drugačne
in razporejene povsem po
svoje, ukazi so poimenova-
ni na drug način, videz je
spremenjen, ob pritisku na
gumb pa se izvedejo čisto
drugačne zadeve. Kot bi pri-

šli v nov svet. Pa saj smo
tudi prišli.

Razvoj računalništva, kjer
gresta strojna in program-
ska oprema z roko v roki, je
izredno hiter. Posledica
tega so hitre spremembe, ki
pa so nujne, če naj eno sle-
di drugemu. Ob vsaki novi
izdaji programske opreme
smo uporabniki povsem iz-
gubljeni. Moti nas nešteto
stvari, a ko se na ta nov svet
navadimo, jamranja ni več,
delo pa poteka nemoteno.
Do naslednjič.

Snovalci programske
opreme stremijo k čim bolj-
šemu. Programe želijo nare-
diti čim bolj uporabne in
funkcionalne. To pa ni nuj-
no tudi najboljše za uporab-
nike, ki so navajeni rutine
vsakdanjega računalniškega
dela. Vsaka sprememba pri-
naša v njihovo delo nove za-
hteve, ki pa se jim je potreb-
no prilagoditi. Včasih je pra-
va mala revolucija, ko se ne-
česa lotimo, pa na star način
ne gre več. Takrat se je po-
trebno lotiti raziskovanja,
lahko pa o novostih tudi kaj
preberemo. Običajno je to
prava pot, saj na tak način iz-
vemo precej napotkov in

usmeritev, kako se lotiti za-
stavljenih nalog. A v svetu
računalništva je skoraj bogo-
kletno, če se učimo dela z ra-
čunalnikom iz knjig. Raje
kot to, se lotimo učenja s po-
izkušanjem. To pa lahko tra-
ja malce dlje, pa še živce
nam zna načeti.

Kolikokrat ste prebrali na-
vodila za uporabo novega
mobilnega telefona? Verjet-
no ne prav pogosto. Bolj za-
bavno je, če malo poizkuša-
te, iščete in se učite sproti.
Podobno je tudi pri pro-
gramski opremi. Pa ste se
kdaj vprašali, kdaj res potre-
bujete nov program za delo
na računalniku? Pravi raču-
nalniški navdušenci bodo
odgovorili, da radi preizku-
šajo novosti in nov program
naložijo na računalnik takoj,
ko ta pride na tržišče. Zmer-
ni uporabniki računalnika
pa imajo boljšo rešitev. Nov
program začnejo uporabljati
takrat, ko stari ne more več
slediti novim zahtevam in
ko njihovi podatki niso več
združljivi z večino ostalih
programov. Kako to opazite?
Ko od znanca po elektronski
pošti dobite datoteko, ki je
ne morete odpreti in pregle-

dati. Če ne prej, je takrat res
čas, da stopite na novo pot.
Nikakor pa ne hitite. 

Vsaka nova stvar ima obi-
čajno nekaj porodnih težav.
Pri novi programski opremi
se v začetku rade pojavljajo
napake, ki pa jih proizvajalci
odpravljajo tako, da vam po-
šiljajo popravke, ki te napake
odpravijo. Izkaže se, da je
programska oprema dobro
prebavljiva šele po kakšnega
pol leta uporabe, ko je delež-
na že uporabniškega preiz-
kusnega obdobja in ustrez-
no posodobljena. Takrat
kakšnih večjih napak ni več
za pričakovati.

Pa se vrnimo na začetek
zgodbe. Programska opre-
ma naj nam bi bila v pomoč
pri delu, predvsem pa naj bi
omogočala, da ga opravimo
hitreje in bolj kakovostno.
Delo, ki smo ga navajeni,
opravljamo lažje, zato novo-
sti uvajamo takrat, ko je to
potrebno in koristno. Vsaka
sprememba prinaša nove
težave, novo učenje in prila-
gajanje. Velikokrat časa za
to ni, kar le še bolj govori v
prid temu, da pri menjava-
nju programske opreme
dobro premislimo.

Robert Guštin

Računalnik in jaz (156)

Nova programska oprema

www.gorenjskiglas.si
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Škofji Loki, na katerem bo nastopilo 30 izvajalcev slovenske
zabavne glasbe.

Pohod do bolnišnice Krtina
Kranj - Društvo diabetikov Kranj pripravlja za člane pohod
na Jezerskem v soboto,12. septembra, ki bo potekal do bol-
nišnice Krtina in bo trajal približno dve uri. Ogledali si boste
tudi kamnoloma lehnjaka ter ekološko kmetijo. Zbirno
mesto bo ob 8.30 pred Diabetičnim centrom v Kranju. Pri-
jave do 9. septembra v društvenih prostorih ali po tel.:
2028310. Informacije tudi po tel.: 031/485 490 Ivan, ter tel.:
041/571 512 Stane. Vabijo tudi na kolesarjenje v četrtek,
10. septembra, ob 16.30 pri brunarici na Kokrici.

IZLETI

Vaše naloge:
•  Nameščali in vzdrževali boste strojno in programsko  
 opremo ter skrbeli za njeno optimalno delovanje.
•  Izobraževali in usposabljali boste uporabnike  
 informacĳskega sistema podjetja.
•  Delali boste s komunikacĳsko opremo CISCO in skrbeli  
 za varnost in zaščito podatkov.
•  Opravljali boste sistemsko administracĳo v okolju Linux  
 in Windows 2003 Server.

sodelavec v oddelku informatike (m/ž)
Vaš profil:
•  Imate najmanj V. stopnjo izobrazbe ustrezne tehnične  
 smeri in vsaj 2 leti delovnih izkušenj s podobnimi nalogami.
•  Poznate IP-tehnologĳo ter ste se pripravljeni dodatno  
 strokovno izobraževati.
•  Aktivno komunicirate v nemškem ali angleškem jeziku.
•  Ste samostojni in zanesljivi ter imate smisel za delo  
 z ljudmi.

Ponujamo vam urejeno in sodobno delovno okolje z veliko mero samostojnosti, temeljito in strokovno uvajanje v delo, izjemne 
možnosti za poklicni in osebni razvoj, stimulativno plačilo ter raznoliko in odgovorno delo v uspešnem in dinamičnem kolektivu 
najhitreje rastočega trgovskega podjetja v Evropi. Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja za 
nedoločen čas.

Sprejmite izziv in nam pošljite prĳavo in življenjepis v slovenskem in nemškem (ali angleškem)  
jeziku, fotografijo ter vsa potrebna dokazila do 18. septembra 2009 na naslov:

Lidl d.o.o. k.d., Žeje pri Komendi 100, 1218 Komenda

VABLJENI V SVET PRILOŽNOSTI!

Zaradi krepitve naše ekipe v centrali podjetja v Komendi pri 
Ljubljani bomo zaposlili nova sodelavca na naslednjih področjih:

Vaše naloge:
•  Odgovorni boste za administrativna opravila pri zaposlovanju  
 delavcev.
•  Pripravljali boste podatke za obračun plač in obračunavali  
 plače in druge prejemke.
•  Vodili boste kadrovske evidence.
•  Skrbeli boste za vzdrževanje kadrovskega sistema SAP HR. 
•  Sodelovali boste pri izdelavi mesečnih in letnih poročil.

strokovni sodelavec za obračun plač  
v kadrovskem oddelku (m/ž)

Vaš profil:
•  Imate zaključeno izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne  
 smeri in znanje nemškega jezika.
•  Imate izkušnje iz področja kadrovske administracĳe,  
 delovno pravne zakonodaje in obračuna plač.
•  Pripravljeni ste delati v timu. 
•  Dobro poznate delo z računalnikom (Word, Excel), izkušnje  
 s sistemom SAP so prednost.
•  Ste natančni, komunikativni in imate smisel za delo z ljudmi.

Delavec v proizvodnji m/ž (Škofja
Loka) 
Vabimo vas, da se pridružite ugledne-
mu, hitro rastočemu podjetju z več kot
170 zaposlenimi in 40-letno tradicijo v
predelavi termoplastov in orodjarstva.
Vaše delo v proizvodnji za brizganje pla-
stike bo zajemalo izvajanje avto-kont-
role, pakiranje izdelkov. Sibo G, d. o. o.,
Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka,
prijave zbiramo do 02. 10. 2009. Več
na www.mojedelo.com.

Avtomehanik m/ž (Gorenjska) 
Imate radi tehnične izzive, avtomobile in
avtomobilsko tehnologijo?! Iščete redno
in varno zaposlitev?! Ponujamo vam za-
poslitev v timu strokovnjakov. Manpo-
wer, d. o. o., PE Kranj, Koroška cesta
14, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 02.
10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Delavec v lakirnici m/ž (Kranj) 
Za našega naročnika, manjše sloven-
sko perspektivno podjetje, katerega
glavna dejavnost je izdelava pohištva po
naročilu, iščemo izkušeno in zanesljivo
osebo za delo v lakirnici m/ž. Manpo-
wer, d. o. o., PE Kranj, Koroška cesta
14, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 02.
10. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Gorenjska
in Ljubljana z okolico) 
Za več naših naročnikov iščemo in za-
poslimo delavce v proizvodnji m/ž za
območje Gorenjske in Ljubljane z okoli-
co, točneje Medvode. I.S.S., d. o. o.,
Koroška cesta 53c, 4000 Kranj, prijave
zbiramo do 27. 09. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Prodajalec v trgovini z gradbenim
materialom m/ž (Zg. Jarše) 
Vaše delovne naloge: prodaja in izdaja
blaga, skrb za prodajni asortiman, naro-
čanje blaga. Pričakujemo: vsaj IV. stop-
njo izobrazbe, prednost imajo kandidati
z izkušnjami pri prodaji gradbenega ma-
teriala, komunikativnost. Zaposlitev za
določen čas 6 mesecev z možnostjo za-
poslitve za nedoločen čas. SAM, d. o.
o., Domžale, Zg. Jarše, Preserska 
cesta 1, 1235 Radomlje, prijave zbira-
mo do 27. 09. 2009. Več na www.
mojedelo.com.

Prodajalec na elektro oddelku m/ž
(Zg. Jarše) 
Vaše delovne naloge: prodaja in izdaja
blaga, izbor prodajnega asortimana, na-
ročanje blaga. Pričakujemo: vsaj IV.
stopnjo izobrazbe, zaželeno tehnične
smeri, prednost imajo kandidati z izkuš-
njami pri prodaji elektro materiala. Zapo-
slitev za določen čas 6 mesecev z mož-
nostjo podaljšanja delovnega razmerja
za nedoločen čas, možnost napredova-
nja na mesto vodje oddelka. SAM, 
d. o. o., Domžale, Zg. Jarše, Preserska
cesta 1, 1235 Radomlje, prijave 
zbiramo do 27. 09. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Prodajni referent za območje SZ 
Slovenije in Ljubljane m/ž (SZ Slove-
nija in Ljubljana) 
Za povečanje našega tima v Sloveniji
potrebujemo prodajnega referenta za
območje SZ. Pričakujemo: zaključeno
izobrazbo tehnične smeri, delovne iz-
kušnje z orodji na izmenljive ploščice,
znanje angleščine, komunikativnost,
urejenost, redoljubnost. Ponujamo: in-
tenzivno interno šolanje, profesionalno
okolje v mednarodno uspešnem kon-
cernu, prilagodljiv delovni čas, možnost
dobrega zaslužka. Walter Austria
Ges.m.b.H., Podružnica Trgovina, Ptuj-
ska cesta 13, 2204 Miklavž na Drav-
skem polju, prijave zbiramo do 25. 09.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Vodja projektov m/ž (Ljubljana) 
Smo hitro rastoče podjetje na podro-
čju razvijanja nepremičnin. Zaradi po-
večanega obsega del iščemo izkuše-
nega Vodjo projektov m/ž za vodenje
gradbenih projektov, načrtovanja iz-
vajanja del, nadzor in prevzem del na
posameznih projektih družbe ...
Kranjska investicijska družba, d. o.
o., Zaloška cesta 1, 1000 Ljubljana,
prijave zbiramo do 23. 09. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

Prodajalka / prodajalec tekstila in
modnih dodatkov (Kranj, Velenje) 
Odgovorni boste za: aktivno predsta-
vitev naše mode, skrb za blago, delo
na blagajni. Pričakujemo zanimanje
in veselje do najnovejše mode, anga-
žiranost in motiviranost, znate delati s
strankami in veste, kaj si želijo; ste
fleksibilni, zanesljivi in ste sposobni
delati v timu; imate zaključeno IV.
stopnjo izobrazbe in imate primerne
delovne izkušnje. Nudimo vam delo v
prijetnem delovnem okolju. Takko
fashion, d. o. o., Linhartova cesta
011 A, 1000 Ljubljana, prijave zbira-
mo do 17. 09. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Slaščičar m/ž (Kranj) 
Iščemo slaščičarja. Opravljajo se vsa
dela, od priprave in izdelave piškotov
in tort, kot tudi čiščenje. Pričakujemo
marljivost, pridnost in iznajdljivost.
Nudimo redno delovno razmerje, do-
bre delovne pogoje in delo v dopol-
danskem času. Slaščičarstvo M.M.
Marko Zorman s.p., Smledniška ce-
sta 21, 4000 Kranj, prijave zbiramo
do 12. 09. 2009. Več na www.
mojedelo.com.

Zavarovalni zastopnik - pripravnik
m/ž (Slovenija) 
V Amfori iščemo sodelavce, ki si po-
leg redne službe želijo še dodatnega
zaslužka ali pa bi to delo sprejeli kot
svojo osnovno dejavnost. Ponujamo
dobro plačano in dinamično delo. Od
kandidatov pričakujemo veselje do
dela z ljudmi, komunikativnost, prijaz-
nost, predvsem pa pripravljenost za
delo na terenu. ZM AMFORA, d. o.
o., Ljubljanska cesta 88, 1230 Dom-
žale, prijave zbiramo do 10. 10.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Mizar m/ž (Tržič / Monfalcone v Italiji) 
Potrebna znanja: želena izobrazba mi-
zarske smeri. Poznavanje mizarskih
del in delo z ročnim orodji, mizarskimi
stroji. Poznavanje tehnologije lesa in
dela z lepili. Ročne spretnosti. Seaway
Group, d. o. o., Pot na lisice 2, 4260
Bled, prijave zbiramo do 25. 09.
2009. Več na www.mojedelo.com.

Elektromehanik m/ž (Tržič / Mon-
falcone v Italiji) 
Od vas pričakujemo: srednjo ali po-
klicno izobrazbo elektro smeri. Po-
znavanje dela z razvodi in priklopi in-
štalacij na porabnike. Delo z ročnim
orodjem. Ročne spretnosti. Sposo-
bnost dela v skupini. Seaway Group,
d. o. o., Pot na lisice 2, 4260 Bled,
prijave zbiramo do 25. 09. 2009.
Več na www.mojedelo.com.

Montažni delavec m/ž (Tržič /
Monfalcone v Italiji) 
Potrebna znanja in izkušnje: srednja
ali poklicna izobrazba tehnične smeri
(oblikovanje kovin, lesarstvo, ipd.).
Poznavanje montaže palubne opre-
me. Delo z ročnim orodjem. Zaželene so
ročne spretnosti. Seaway Group, d. o. o.,
Pot na lisice 2, 4260 Bled, prijave z
biramo do 25. 09. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 3. 10. - 6. 10., 15.
10. - 18. 10; TRST: 17. 9.; PELJEŠAC: 21. 9. - 28. 9.; KOPALNI IZLET - BERNARDIN:
5. 10.; MEDŽUGORJE: 9. 10. - 11. 10.;  GOLI OTOK: 7. 9.; BERNARDIN: 4. 10. - 7.
10, 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. - 22. 11.; TOPOLŠČICA: 28. 9.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Trideset let Radia Sora
Škofja Loka - V petek, 11. septembra, bo minilo 30 let, odkar
se je v eter prvič oglasil radio, ki je začel svojo pot pod
imenom Radio Žiri, danes je po vsej Sloveniji znan kot
gorenjski prijatelj - Radio Sora. Zato bodo na Radiu Sora 11.
septembra program praznično obarvali. S poslovnimi part-
nerji bodo jubileju nazdravili na slavnostni akademiji v ob-
novljenem Sokolskem domu v Škofji Loki, v večernih urah
pa za vse poslušalce in prijatelje radia pripravljajo veliko
praznovanje pod šotorom na prostoru bivše vojašnice v

PRIREDITVE



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, Radovljica,
Gradnikova, 50 m2, delno obnovljeno,
prazno, 85.000 eur, ☎ 031/539-104

9005228

ODDAM

SOBO dvema študentoma m/ž,
souporabo WC, kuhinje in dnevne
sobe, v Kranju - center, ☎ 04/25-71-
428 9005253

DVOSOBNO stanovanje z bivalno
kuhinjo, 60 m2, v celoti opremljeno in
teraso ter lastnim parkirnim mestom, v
mirnem predelu v Kranju, ☎ 040/202-
623 9005254

HIŠE
PRODAM

DVOJČEK - energetsko zasnovana
polovica enote stanovanjskega dvojč-
ka, IV. pod. faza, na lepi lokaciji, ugod-
no, ☎ 051/388-822 9005117

HAFNARJEVO NASELJE - prodamo
polovico stanovanjskega dvojčka, ☎
051/388-822 9005120

PREDDVOR - začenjamo z gradnjo
stanovanjskega dvojčka na čudoviti
lokaciji, ☎ 051/388-822

9005124

V PODREČI prodam stanovanjsko
novogradnjo, ☎ 051/388-822

9005118

V STARI LOKI je v pripravi gradnja
stanovanjskega dvojčka, ☎ 051/388-
822 9005122

VIRMAŠE - Šk. Loka prodamo
stanovanjsko hišo ter dvojčka v gradnji,
ugodno, ☎ 051/388-822

9005121

POSESTI
PRODAM

PARCELO z gradbenim dovoljenjem
za dvojčka v Preddvoru, ☎ 051/388-
822 9005126

PRI NAKLEM prodam parcelo z grad-
benim dovoljenjem za dvojčka, ☎
051/388-822

9005123

PRI ŠKOFJI LOKI prodamo parcelo z
gradbenim dovoljenjem za dvojčka in
hišo, ☎ 051/388-822

9005125

VIRMAŠE - prodam zelo lepo parcelo
na robu zazidljivih zemljišč s čudovitim
razgledom, ☎ 051/388-822

9005119

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

V DOBRO obiskanem trgovskem cen-
tru v Kranju, ugodno oddamo v najem
opremljen Masažni salon na 35 m2, ☎
041/703-640, delavnik do 16.30

9005224

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772 9004495

VOLKSWAGEN Polo karavan, 1.9,
SDI, l. 1998, 132.000 km, s klimo,
rdeče barve, cena po dogovoru, ☎
041/722-625

9005206

MOTORNA KOLESA
KUPIM

MOPED znamke Tomos, starejši, do
50 eur, lahko tudi za dele, ☎
031/241-249 9005243

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

AGREGAT dizel, 7 KW motor, skoraj
nov, ☎ 031/316-609

9005239

CIRKULAR močan, kovinski z el. mo-
torjem, 4 kw klino 55 cm, korito za de-
bela drva ter mizo, ☎ 031/239-234

9005207

RABLJENO poravnalko Sikar 400, ☎
040/244-551

9005230

ŽIČNO erozijo, l. 99, ali dam v najem,
☎ 041/669-689

9005077

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 9005219

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

STREŠNA kritina, pločevinasta - 5
EUR / m2 in Bramac 0,56 EUR na
kos, ☎ 040/484-118

9005097

KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino in celulozni
les iglavcev tudi lubadarke, ☎ 041/
758-932 9005046

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VRTNA vhodna vrata, železno kovana,
pocinkana, kombinirana z lesom, širine
320 cm, dvodel., ☎ 041/8711-541

9005210

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019

9005225

BUKOVA in kostanjeva drva, možen
razrez in dostava, ☎ 04/51-88-144,
041/833-551

9005213

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor,
jesen, hrast, možnost razreza in
dostave, cena 40 EUR, ☎ 070/323-
033

9005226

DRVA, možnost plačila na obroke,
metrska ali razžagana, možnost
dostave, ☎ 040/338-719

9005227

22 torek, 8. septembra 2009KAŽIPOT, MALI OGLASI info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

e-naslov: info@gnd.si
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578
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ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14,
mobi: 041/451-857

e-pošta: info@jur-tan.si

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do 14.00!
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

ODDAMO prostor – lokal v 
Cerkljah, Trg Davorina Jenka 10.  
Prostor se nahaja v pritlièju 
Hribarjeve hiše v centru Cerkelj in 

2meri 50,80 m . Cena najema: 6 
EUR/m . Veè na: www.gbkr.si, 
telefon: 04/208-44-77.

2

ODDAMO poslovne prostore v 
Radovljici, Gorenjska cesta 16.
Pisarniški prostori se nahajajo v 
poslovnem objektu Gorenjske 
banke in v I. nadstropju 54,20 m , 
v II. nadstropju 240 m2 in v III. 
nadstropju 96 m . Cena najema: 
6 EUR/m . Veè na: www.gbkr.si, 
telefon: 04/208-44-77.

2

2

2

ODDAMO poslovne prostore na 
Jesenicah, Cesta maršala Tita 8.
Pisarniški prostori se nahajajo v 
poslovnem objektu Gorenjske 
banke in sicer v I. nadstropju, v 
velikosti 44,10 m  ter mansardi v 
velikosti 130 m2. Cena najema: 
6 EUR/m . Veè na: www.gbkr.si, 
telefon: 04/208-44-77.

2

2

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

LOTO

Rezultati 71. kroga 
- 6. septembra 2009

1, 4, 12, 17, 18, 33, 35 in 27

Lotko: 0 7 1 0 5 0
Loto PLUS:

9, 15, 28, 32, 33, 35, 38 in 23

Predvideni sklad 72. kroga
za Sedmico: 500.000 EUR

Predvideni sklad 72. kroga
za Lotka: 160.000 EUR

Predvideni sklad 72. kroga
za PLUS: 210.000 EUR

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 99. letu starosti 
zapustila naša draga mama

Marija Martelak
roj. Oblak

Pogreb bo jutri, v sredo, 9. septembra 2009, ob 16. uri na
Mestnem pokopališču v Škofji Loki.
Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji
poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njeni
Škofja Loka, 3. septembra 2009

Dobrodelni koncert
Kranj - Dobrodelni koncert za pomoč otrokom s posebnimi
potrebami na Osnovni šoli Helene Puhar Kranj bo v četrtek,
10. septembra, ob 19. uri v Galeriji Dali v Kranju.

Fotografija & fotografika
Bled - Triglavski narodni park vabi jutri ob 19. uri v Info
središče Triglavska roža na Bledu, na odprtje fotografske
razstave Fotografija & fotografika avtorja Mateja Rupla,
člana Foto kluba TNP, ki se predstavlja s fotografijami, izde-
lanimi po metodi stare nesrebrove fotografske tehnike
izpred 160 in več let. Večer bo prepleten z baročno in sodob-
no glasbo.

Vzorci in oblike v arhitekturi
Ljubljana - Odprtje razstave članov fotografske skupine pri
Planinskem društvu Iskra Kranj z naslovom Vzorci in oblike
v arhitekturi bo v četrtek ob 18. uri v Modri hiši v Ljubljani
(Bravničarjeva 13).

V objemu narave
Šenčur - V muzeju Občine Šenčur bo danes ob 19. uri odprt-
je slikarske razstave avtorja Franca Branka Škofica z
naslovom V objemu narave. Razstava bo odprta do 27. sep-
tembra, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od
10. do 12. ure.

Svoboda ustvarjanja
Tržič - Odprtje likovne oziroma rokodelske razstave z
naslovom Svoboda ustvarjanja v tišini bo v razstavišču Atrij
Občine Tržič v četrtek ob 19. uri.

Pogled z okna
Jesenice - V Galeriji Kosove graščine bodo danes odprli razs-
tavo fotografij Ivana Šenvetra, člana FD Jesenice.

Razstava Puhartove likovne šole
Kranj - Odprtje razstave del udeležencev Likovne šole Puhart
za odrasle bo v Galeriji Dali jutri ob 19. uri.

RAZSTAVE

Na Triglavska sedmera jezera
Kranj - Klub študentov Kranj 9. in 10. septembra organizira
planinski izlet na Triglavska sedmera jezera. Odhod bo 
9. septembra ob 5. uri izpred Sloge na Primskovem, Kranj.
Dodatne informacije na planinstvo@ksk.si. 

Na mednarodni čipkarski festival
Železniki - Turistično društvo Železniki v nedeljo, 20. sep-
tembra, vabi na izlet na mednarodni čipkarski festival v Lep-
oglavo na Hrvaškem. Odhod bo ob 6. uri zjutraj iz
Železnikov. Prijave do torka, 15. septembra, na telefon TD
Železniki 051/365-619.

Na Tromejo
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v nedeljo, 13. septem-
bra, na zanimivo turo na Tromejo. Hoje navzgor bo prib-
ližno 2. uri, nekaj manj navzdol. Odhod avtobusa (v kolikor
bo dovolj prijav) bo ob 7. uri izpred centra Mercator na
Primskovem. Prijavite se v pisarni Planinskega društva, do
četrtka, 10. septembra. 

V Terme Banovci
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča
člane, da sprejema prijave na izlet v Terme Banovci, ki bo v
sredo, 16. septembra. Prijave in vplačila sprejemajo v pisarni
društva v času uradnih ur (torej od 16. do 18. ure) do
zasedbe mest v avtobusu.

Športne dejavnosti in urnik Partizana
Jesenice - Urnik vadbe v Društvu za športno rekreacijo in
telesno vzgojo Partizan Jesenice, tel.: 04/583-16-51, si lahko
ogledate na spletnem naslovu http://partizanjesenice.
sportna-unija.si/.

Angleške urice in Brihtina dežela
Jesenice - Občinska knjižnica Jesenice vabi osnovnošolce k
vpisu na angleške urice, ki bodo potekale vsak petek od ok-
tobra do maja, vse otroke od štirih do šestih let, ki ne hodi-
jo v vrtec, pa vabijo v Brihtino pravljično deželo, ki bo vsak
petek od 10. do 10.45 v igralnici knjižnice. Začetek bo 2. ok-
tobra ob 10. uri. 

Ptice Udinboršta in okolice
Kokrica - Društvo za ohranitev Udinboršta vabi na delavnice
Ptice Udinboršta in okolice, ki bo v petek, 11. septembra, z
začetkom ob 19. uri v prostorih Osnovne šole na Kokrici.
Predaval bo dr. Tomi Trilar iz Prirodoslovnega muzeja
Slovenije. 

Tomo Jurak & Janez Benčina Benč & Janez
Zmazek Žan
Kranj - Klub študentov Kranj vabi na Večere z okusom pod
marelo: Tomo Jurak & Janez Benčina Benč & Janez Zmazek
Žan. Prireditev bo v petek, 11. septembra, ob 22. uri v
Klubaru na letni terasi. Vstop je prost.

KONCERTI

OBVESTILA



DRVA gaber, jesen in hrast, 6 metrov,
možen razrez in dostava, ☎ 04/12-14-
500 9005234

SUHA bukova drva, cena s prevozom
in razrezom je 70 eur/m3, ☎
040/212-819 9005238

SUHA bukova drva, ☎ 031/688-234
9005240

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

POSTELJO, dimenzije 140 x 200 cm,
prevoz v lastni režiji, cena 80 eur, ☎
051/336-706

9005211

REGAL z vitrinama za dnevno sobo,
nizek, modern dizajn, bel, predali na
tiho zapiranje, ☎ 041/543-876

9005257

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, strogo unikatne na temo
tarota, www.mit-tapiserijetarot.si, ☎
031/379-880 9004933

TAPISERIJE različnih velikosti, oblik,
motivke, cena od 100 eur dalje, ☎
040/567-544 9004934

STARINE
PRODAM

RAZLIČNE stare predmete in kipce od
Trubarja do Tita, ☎ 031/449-038

9005204

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OKULISTIČNI pregledi za očala in
kontaktne leče, velika izbira sončnih
očal, popusti za upokojence in štu-
dente. Optika Aleksandra, Qlandia
Kranj, ☎ 04/23-50-123

9005259

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČE z rodovnikom, pasme veliki
švicarski planšar, ☎ 04/57-44-617

9005220

PODARIM

LJUBITELJEM živali, podarimo mlade
mucke, vajene na čistočo, ☎ 041/
655-990 9005242

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GUMIVOZ za traktor, sani za vleko
lesa, slamoreznico, plug za konjsko
vleko, ☎ 031/631-891

9005244

IZKOPALNIK krompirja, enovrstni
”Hmezad” in trosilec za hlevski gnoj
”Tehnostroj” 4 T s poviški, ☎ 031/
491-028 9005251

TRAKTOR Štajer, 1.62 in podarim
obračalnik, ☎ 04/57-21-557, po 19.
uri 9005221

PRIDELKI
PRODAM

JABOLKA ester in gala, hruške vil-
jamovke in jabolka za predelavo,
Markuta, Čadovlje 3, Golnik, ☎
04/25-60-048 9005098

JEDILNI krompir, ☎ 04/53-38-346
9005250

KORUZO, 0.32 ha, za silos v Voklem,
☎ 041/659-955

9005169

KORUZO za silažo, 3 ha, zelo kvalitet-
na in bazen za hlajenje mleka, 500 l,
ugodno, Kranj, Čirče 36 a, ☎ 04/23-
25-538 9005255

KRMNI krompir, ☎ 031/400-188
9005209

KROMPIR za krmo, ☎ 041/347-243
9005212

SILAŽNO koruzo, 1,2 ha, Zg. Brnik
26 a, ☎ 04/25-22-759 9005208

SILAŽNO koruzo, 1.5 ha, Voklo, ☎
041/386-810 9005246

SLIVE domače za marmelado, ☎
040/325-144 9005216

TELICO simentalko, 8 mesecev brejo,
☎ 04/25-21-739

9005214

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA ČB, starega 10 dni in krmni in
jedilni krompir, ☎ 041/293-915

9005245

BIKCA ČB, strega en teden in simen-
talca, težkega 100 kg ter krmni krom-
pir, ☎ 031/292-142

9005256

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎
041/347-499 9005223

KOBILICO z žrebetom, vajeno jahanja,
☎ 040/509-252

9005215

MESO teleta in bukova drva, ☎
041/456-052 9005233

RJAVE jarkice v začetku nesnosti,
Stanonik, Log 9, Škofja Loka, ☎
04/51-85-546, 041/694-285

9005205

TELIČKO simentalko, staro tri
mesece, ☎ 031/316-511

9005218

TRI TELIČKE simentalke, dve 70 kg in
eno 100 kg, ☎ 031/568-144

9005235

KUPIM

BIKCA simentalca, starega od 10 do
14 dni, ☎ 041/714-353

9005222

BIKCE in teličke od enega tedna do
250 kg ter kravo ali telico, ☎
051/372-468

9005237

OSTALO
PRODAM

KOMAT za ponija ali osla, zelo ohran-
jen, ☎ 041/758-972

9005217

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ODGOVORNO dekle, lahko starejše
za čiščenje lokala, zaposlimo, Kavni
kotiček Čuk, Kidričeva 47, Kranj, ☎
04/20-26-779

9005197

REDNO ali honorarno zaposlim
natakarja/ico za delo v gostinskem
lokalu, Bojan Brišnik s.p., Klanec 38,
Komenda, ☎ 041/570-937

9005175

V GOSTILNI Pr’ sedmic, v Gorenji
vasi, Poljanska c.68, zaposlimo
kuharskega pomočnika m/ž iz okolice
Gorenje vasi, Žirov ali Škofje Loke,
zaželene so izkušnje in veselje za delo
v kuhinji, ☎ 041/790-247

9005252

V PIZZERIJI dobi delo dekle ali gospa
v strežbi, pogoj: delovne izkušnje, os-
ebna urejenost, delovna zavzetost,
lepe niso ovira, Picerija Pod gradom,
Koroška cesta 26, Tržič, ☎ 031/571-
781

9005170

ZA DELO na sejmih in trgovskih cen-
trih zaposlimo sodelavce, Effekt, d. o.
o., Nova pot 82, Brezovica, ☎
041/466-460

9005260

ZAPOSLIMO fanta iz Škofje Loke ali
okolice v Piceriji Ločanka, Podlubnik
139, Škofja Loka, ☎ 041/670-379

9005111

ZAPOSLIMO gospo za pomoč v
gostinskem lokalu, 2A, d.o.o., Zg. Bit-
nje 32, Žabnica, ☎ 040/237-818, po
18. uri 9005248

VOZNIKA kamiona za mednarodni
transport zaposlim, kategorije C in E -
prevozi v EU. Zajc transport, d. o. o.,
Valburga 15, Smlednik, ☎ 041/622-
529

9005079

Z NAJBOLJŠIM programom M.K.
postanite uspešen zastopnik na
terenu. Redna zaposlitev in prevoz
zagotovljen, ☎ 040/165-020

9005261

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.si, Sinkopa, d. o. o.,
Žirovnica 87, Žirovnica, ☎ 041/793-
367

9004641

ZAPOSLIM strojnega tehnika, Jež
Janez, s. p., Selo pri Vodicah 8,
Vodice, ☎ 041/669-689 9005076

IŠČEM

IŠČEM DELO - košnja trave (brežin),
obrezovanje žive meje, štihanje vrtov,
☎ 041/718-008

9005106

IŠČEM DELO, varstvo otrok in pomoč
pri gospodinjskih opravilih v
dopoldanskem času, ☎ 051/256-
605 9005236

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
IŠČEM

SONAJEMNIKA v opremljeni mizarski
delavnici v bližini Kranja, sprejmem za
ceno 500.000 eur mesečno, ☎
040/244-551 9005247

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 9004469

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije,
tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838 9004770

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o.,
Jelovškova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-
614, 041/680-751

9005104

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

9005198

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo,
s. p., Podbrezje 179, Naklo, ☎
031/392-909 9004878

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d. o. o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386 9005203

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakovan-
je dvorišč, ☎ 041/557-871

9004906

IZDELAVA podstrešnih stanovanj, po-
laganje laminatov in razna mizarska
popravila, M & V Vrtačnik in partner, d.
n. o., Šinkov turn 23, 1217 Vodice, ☎
031/206-724 9004853

IZVAJANJE vseh vrst gradbenih del:
tlakovanje dvorišč, manjša zidarska
dela, fizična dela, adaptacija kopalnic.
Zidarstvo TIP TOP, d. o. o., Hrastje 48,
Kranj, ☎ 064/115-746

9005231

KOMPLETNA adaptacija stanovanj in
kopalnic, vodovod, centralna, elektri-
ka, keramika, knauf, pleskarska dela.
Kopalnica samo v 7 dneh! Jani in Met-
ka Rep, d. n. o., Godešič 43 a, Šk.
Loka, ☎ 041/757-109

9004981

KVALITETNE mizarske storitve, po
naročilu, z izrisom arhitekta tudi pri vas
doma in tudi na obroke, Magnavel,
d.o.o., Visoko 119, Visoko, ☎
041/676-600 9005229

NOVOGRADNJE, adaptacije in tlako-
vanje dvorišč, izdelava betonskih in
kamnitih škarp, estrihi, Gradbeništvo
”Kaaet”, Korać Tašo, s. p., Podgorje
70 a, Kamnik, ☎ 01/83-11-831,
031/775-896, 051/240-670

9005064

OD TEMELJEV do strehe, notranje
omete, vse vrste fasad, škarpe ter
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in
poceni. Arbaj, d.o.o., Zg. Bela 24,
Preddvor, ☎ 041/241-149, 041/890-
382 9005071

TESNJENJE OKEN IN VRAT,
uvožena tesnila, do 30 % prihranka pri
ogrevanju. Prepiha in prahu ni več!
Zmanjšan hrup, 10 let garancije. BE &
MA, d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229

9005249

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLES, KITARA - Vabimo vas v PLE-
SNE TEČAJE za vse generacije in v
posamezne tečaje ali celoletno šolo
KITARE! Studio Tango, Britof 316,
Kranj, ☎ 041/820-485 9005193

ZASEBNI STIKI
ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse generacije po vsej državi, zastonj
za mlajše ženske, ☎ 031/836-378

9004996

ŽENSKE različnih starosti iščejo resne
življenjske sopotnike za poštena, trajna
razmerja, ☎ 031/505-495

9004998

RAZNO
PRODAM

7AŽ PANJEV, staro poslikano skrinjo
in žensko kolo na 21 prestav, ☎
04/51-21-492

9005232

SEDEŽNO garnituro 250 cm x 170
cm (Zlit) in agregat Honda moč 1.5
KW, ☎ 031/228-946

9005258

ZABOJNIK za komunalne odpadke,
240 l, nov, ugodno, ☎ 031/560-936

9005241
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GOTOVINSKI KREDITI DO 
10 LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 44. letu starosti tragično
preminil naš ljubi ati

Gregor Bernik
Strmov 19, Kranj

Ob tem bolečem trenutku se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem in znancem, tako iz Slovenije kot tujine, ki ste se v
tako velikem številu poslovili od njega, darovali sveče in cvetje,
nam izrekli ustno in pisno sožalje. Zahvaljujemo se Ministrstvu
za zunanje zadeve RS, Generalnemu konzulatu RS, posebej
gospe konzulki Bojani Cipot ter PU Kranj in PU Sežana. Zah-
vala tudi duhovnikom za opravljen obred in pogrebno mašo.
Posebej se zahvaljujemo za vso pomoč prijateljema Darji in
Marku Škofic. Vsem imenovanim in neimenovanim se še
enkrat iskreno zahvaljujemo, da ste ga pospremili na njegovi
prerani zadnji poti. Hvala, ker ste bili del njegovega življenja,
hvala, ker ste ga imeli radi.

V globoki žalosti: žena Mojca z Aljažem in Evo ter mama Tončka

V 80. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dobri, skrbni
mož, oče, dedek, brat, stric in tast

Miha Logar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, so-
vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem BGP Kranj, za
izrečena pisna in osebna sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala g. žup-
niku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskreno hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Kranj, Kokrica, Cerklje, Dvorje

ZAHVALA

V 88. letu je tiho zaspala naša draga mama

Helena Kuralt
roj. Gros

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za vso izkazano pozornost, darovano cvetje,
sveče in izrečeno sožalje. Zahvala gre tudi g. Likarju, Šketu in
Rudiju za lepo opravljen obred, prav tako gre zahvala Janezovim
prijateljem VDC Kranj in skupini Lučkarji in njihovim vzgo-
jiteljem. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: mož Andrej, sin Janez, Marinka in Andreja z družinama
Stražišče, september 2009

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
razpisuje v Škofji Loki: 

Študijska programa 1. stopnje

MANAGEMENT 
MEDNARODNO POSLOVANJE
(nov program)
Oba bomo organizirali v obliki izrednega študija.

Študijska programa 2. stopnje (strokovna magisterija)

MANAGEMENT
EKONOMIJA IN FINANCE 
Poleg izrednega bomo oba programa 2. stopnje 
organizirali tudi kot redni študij, ki bo potekal v
popoldanskem času in bo za študente brezplačen;
vpišejo se lahko vsi (tudi redno zaposleni), ki še
niso pridobili sedme ravni izobrazbe.

Magistrski (znanstveni) študijski program
MANAGEMENT (letos zadnjič vpis v 2. letnik)

Informacije: 04/506-13-70
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre -
le daleč je!

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot,
ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

ZAHVALA
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Klemen Frantar, Kovor: 

"Udeležil sem se prve prire-
ditve, letos pa sem prišel
spet. Druženje med nami in
Avstrijci je nujno, saj smo
vsi v Evropi. Tako se še bolj
povezujemo, kar bi morali
vzdrževati."

Stojan Saje

Tržič - Angelska nedelja, kot
so nekdaj imenovali tržiški
čevljarji sejemski dan v za-
četku septembra, je opraviči-
la svoje ime. Sonce je zgodaj
obsijalo mesto, ki so ga ta
dan krasile pisane strehe
stojnic. Več kot tristo so jih
postavili na ulicah od vhoda
v Tržič do Kurnikove hiše in
cerkve na Trgu svobode.

Ponudba je bila tudi na 42.
Šuštarski nedelji široka. Svo-
je izdelke so ponujali razni
rokodelci, obrtniki in trgovci.
Najti je bilo moč drobne reči
za vsakdanjo rabo in večje
dragocenosti, od motorjev do
avtov. Seveda je bilo veliko
oblačil in zlasti obutve. Pavi-
ljon NOB je krasila razstava
Območne obrtne zbornice
Tržič, kjer so se predstavili
domači izdelovalci obutve in
predelovalci kož. Svoje stoj-
nice so prvič postavili skupaj
pred stavbo. Kot sta povedala
Mihaela in Miha Gros, je bila
to ideja čevljarjev. Zraven so
bile stojnice domačega Peka,
vmes kranjski čevljar Andrej
Galun z ročno izdelavo obu-
tve, povsem na koncu trga pa
stojnice žirovske Alpine. Vi-
tal Justin in Iva Peternelj iz
Žirov sta dejala, da so tam že
dolga leta. Ne moti jih, da
okrog njih ni več čevljarjev.
Pred Turistično promocij-

skim in informacijskim cen-
trom Tržič so imeli celo go-
ste iz Madžarske in Avstrije s
tipično hrano in okrasnimi
predmeti. Izdelke umetne
obrti iz lesa, povezane s čev-
ljarstvom, sta predstavila 
Jernej in Majda Kosmač iz
Bistrice. V njihovi delavnici
so otroci sestavljali čevljarja
iz koščkov lesa, barvali risbo
delavnice in spoznali novo
miselno igro. V čevljarski 
delavnici ob glavnem odru
sta z otroki izdelovali prepro-
sta obuvala Vesna Preisinger

in Mira Geč iz Peka, pridru-
žil pa se jim je tudi oblikova-
lec Milan Gačanovič.

Predsednica Turističnega
društva Tržič je v nagovoru
obiskovalcem izrazila upa-
nje, da se bodo vrnili domov
z lepimi vtisi. Podelila je de-
set nagrad mladim, ki so
ustvarjali v likovnem nateča-
ju na temo obutve; zmagal je
Robert Pristov. Razglasila je
tudi najlepše stojnice. Med
čevljarji je dobil priznanje
Marko Brodar iz Tržiča, med
domačini pa društvo Sv.

Neža z Brezij pri Tržiču.
Zbrane sta pozdravila pod-
župan madžarske občine
Dabas in mestni svetnik Bo-
rovelj, ki sta odprla sod piva
s tržiškim županom Boru-
tom Sajovicem. Slednji je iz-
razil željo, naj Šuštarska ne-
delja uspeva še naprej. Jože
Lavtežar iz uprave Peka je
obljubil, da bodo pri tem po-
magali. Kot je menila Trži-
čanka Irena Duša, je prav, da
mesto ohranja tradicijo in
sprejme toliko obiskovalcev
sejma.
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Tržič gorenjska prestolnica
Šuštarska nedelja je privabila v Tržič toliko obiskovalcev, da so ga ta dan povečali v prestolnico
Gorenjske. Široka je bila tudi ponudba na stojnicah, kjer ni manjkalo obutve.

Vida Donik, Križe: 

"Zelo pomembno je, da
smo sosedje iskreni prijate-
lji. Jaz in mož Božo sva bila
na večini srečanj. Do sem je
prijeten sprehod. Včasih se
zadrživa še popoldne. Prav
je, da to ostane."

Srečanja sosedov
Stojan Saje

Na starem mejnem prelazu
Ljubelj je bila v soboto sed-
ma prireditev z imenom Ev-
ropski ples brez meja. Gre
za srečanja prebivalcev ob-
čin Tržič in Borovlje, ki so
namenjena spoznavanju in
druženju. Obiskovalce prire-
ditve smo vprašali, kaj me-
nijo o povezovanju sosedov
z obeh strani Karavank.

Samo Sinreih, Kotlje: 

"Z ženo Mileno sva na oddi-
hu na Ljubelju. Izvedela sva
za srečanje na starem prela-
zu in sva se ga udeležila.
Prekrasno je, da se to doga-
ja. Pohvale Tržiču in Borov-
ljam za idejo."

Jure Jerkič, Pristava: 

"Na prelaz hodiva z ženo
Žaneto pogosto. Na tej pri-
reditvi sva prvič, saj je malo
znana. Takih srečanj je kar
premalo. Midva imava
znance s Koroškega; sreču-
jemo se tudi med letom."

Urška Kavar, Podljubelj: 

"Ta prireditev je dobra za
sosede. Edino tu se sreča-
mo s koroškimi Slovenci.
Skoraj vsako leto pridem z
družbo. Ko je z mano prija-
telj Primož, združiva vzpon
s planinsko turo."

Napoved za Gorenjsko

Danes, v sredo in četrtek bo pretežno jasno. Zjutraj bo lahko
po kotlinah megla.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Na Šuštarski nedelji so bile stojnice dobro založene tudi z obutvijo. Mladoporočenci

Na Bledu sta se 28. avgusta poročila Jan Kalous in Marjetka
Kürner, 29. avgusta Tomo Soklič in Irena Teran, Bogdan
Pogačar in Mateja Plevel, Gregor Sračnjek in Tina Tošič, 
Andrej Bregar in Vesna Čebulj ter Gabrijel Smrekar in Alenka
Zorn, v Begunjah pa Elvis Demšar in Mateja Resman.
Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo polletno
naročnino na Gorenjski glas.

Novorojenčki

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 46 novorojenčkov
in sicer enako dečkov kot deklic. V Kranju se je rodilo 16
dečkov in 17 deklic, med katerimi sta bili tudi dvojčici. 
Najlažja je bila ena od dvojčic, ki je tehtala 2.280 gramov,
najtežji pa je bil deček, ki je ob rojstvu tehtal 4.375 gramov.
Na Jesenicah je prvič zajokalo 7 dečkov in 6 deklic. Najtežji
deček je tehtal 4350, najlažja deklica pa 2320 gramov.

Kranj

Mali šmaren tudi znanilec jeseni

Danes, 8. septembra, se katoličani spominjajo Marijinega
rojstva, ki je ob Jezusu in Janezu Krstniku edina, pri kateri 
se katoliška Cerkev ne spominja le dneva smrti, kot je 
običaj pri drugih svetnikih, ampak tudi rojstva. Praznik 
Marijinega rojstva so začeli v vzhodni cerkvi praznovati 
že v 9. stoletju, ko se je v bizantinski vzhodni liturgiji 
začenjalo tudi cerkveno leto. Ko se je praznovanje selilo na
zahod, so v Rimu za praznovanje Marijinega rojstva izbrali
8. september. Naši predniki so praznikoma Marijinega 
vnebovzetja in rojstva izbrali slovensko ime: veliki in mali
šmaren ali velika in mala maša. Ponekod na mali šmaren 
po starem običaju še blagoslavljajo rože, nekateri pa praz-
nik izberejo za romanje v Marijina svetišča. Mali šmaren je
v ljudskem izročilu tudi znanilec jeseni. Pregovora pravita:
Mala maša za suknjo vpraša in Mala maša - v vsakem grmu
paša. V tem času naj bi se živina zaradi mrzlega vremena s
planin že selila v dolino. J. K.

Kranj

Pocenitev naftnih derivatov

Danes so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile 
maloprodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse
znižale. 95-oktanski motorni bencin se je pocenil za 2,5 
centa, na 1,117 evra za liter, 98-oktanski bencin za 2,6 centa,
1,139 evra, dizelsko gorivo za 1,8 centa, na 1,043 evra, in
kurilno olje za 1,5 centa, na 0,596 evra za liter. C. Z.
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PRIMORKA OBVLADA
POPEVKO

Zmagovalka strokovne žirije Slovenske
popevke 2009 Anika Horvat je v nede-
ljo neštetokrat ponovila, da se ni prijavi-
la na popevko zaradi zmage.

02

LJUDJE

ČETRTKOVA 
PROMENADA

Vsako leto so na Pop TV in Kanalu A
organizirali Promenado na domačem
dvorišču, tokrat so se preselili v ljub-
ljanske Križanke. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

VOZLJEVA
TIHOŽITJA IN FIGURE 

Odprtje pregledne razstave olj na plat-
nu, nastalih med leti 2000 in 2009, bo
akademski slikar Franc Vozelj po-
spremil z izidom monografije. 
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GLASBA

ajstarejši festi-
val, letošnja Slo-
venska popevka,
je bila tokrat na-
mesto v ljubljan-

skih Križankah doma: v dveh
studiih Televizije Slovenije
in morda je njen scenarij
spominjal na klasično, televi-
zijsko, festivalno podobo,
vendar je bila gledljiva. Ver-
jetno tudi zato, kar sta 47.
Popevko vodila Bernarda
Žarn in Mario Galunič, ki se
pač na svoje delo spoznata.

Mario je sovoditeljico ljub-
kovalno tokrat klical po zna-
nem nadimku Berni, dodal
pa mu je tudi novega 'zlata
Bernarda', saj je bila njena
oprava tokrat sijoče, rumene
barve. Prijetno, z ravno prav
resnosti, humorja in umirje-
nosti sta voditelja popeljala
popevko skozi dve uri in pol,
med dvanajstimi nastopajoči-
mi pa je na koncu slavila pe-
sem Samo ti, ki jo je odpela
Primorka, ena boljših sloven-
skih pevk Anika Horvat. Za-
pela je pesem Rudija Bučarja,
ki ga poznamo iz dueta z
Alyo z letošnje Eme, vendar,
če smo iskreni, je Anika v
svoji pevski karieri odpela že
kvalitetnejše pesmi. Sinoči je
dobila poleg glavne nagrade
strokovne žirije za najboljšo
pesem v celoti na letošnji Slo-
venski popevki še dodatnih ti-
soč evrov za najboljšo inter-
pretacijo in tako odnesla do-
mov vsega skupaj tri tisočake.
Anika je na Slovenski popev-

ki nastopila pred tremi leti in
tudi takrat zmagala. 

Ljudstvo pa je izbralo svojo
najljubšo popevko. Prifarski
muzikanti so sicer nastopili
kot predzadnji med dvanaj-
stimi finalisti, vendar doka-
zali, da se stil Lada Leskovar-
ja oziroma Franka Sinatre v
pravi preobleki in s pravim
glasom vedno obrestuje. Pri-
znanje in denarno nagrado
strokovne komisije za naj-
boljše besedilo Slovenske po-
pevke 2009 je dobil izvajalec
Gašper Rifelj za Ti veš - ozi-
roma avtorica besedila Miša
Čermak, najboljši mladi iz-
vajalec pa je postal Andrej
Vozlič alias Juliette Justine s
precej drugačno moško iz-
vedbo pesmi Zate in drugač-
nimi pevskimi spodobnost-
mi, kot smo jih vajeni pri slo-

venskih pevcih na festivalih
in podobnih prireditvah.

Smo pa med nastopajoči-
mi finalisti spremljali tudi
znana (stara) imena sloven-
ske glasbene scene, kot so
Sendi (če so Prifarski muzi-
kantje na koncu glasovanja
dobili čez dva tisoč glasov, pa
Anika Horvat, 19-letni debi-
tant Gašper Rifelj in Manca
Špik čez tisoč - letos je bila iz-
brana za prvo rezervo, ven-
dar se ji je nasmehnila sreča
in se je na koncu uvrstila
med finaliste, je Sendi zbrala
le 47 glasov), pa Romana
Krajnčan, Regina, Samuel
Lucas, ki pod okriljem dvojca
Rupel-Klinar postaja na slo-
venski glasbeni sceni prepo-
znaven, vrnil se je tudi To-
maž Domicelj (tokrat v due-
tu), Apolonija je odpela Se

slepim?; solo nastop Alek-
sandre Cavnik kot prve, pa je
do zadnje odpete pesmi že
skoraj utonil v pozabo.

Slovensko popevko 2009
je tudi letos spremljajo pre-
cej nastopajočih gostov.Iz-
vrstna Daniela, ki je v hrvaš-
čini zapela Vem, da danes bo
srečen dan in tako skupaj s
kasnejšim nastopom ravno
tako izvrstne Alenke Godec
nastop izkoristila za promo-
cijo prihajajočega koncerta v
Ljubljani. Zelo zanimiv je bil
še baladno žalosten nastop
estradnice Saše Einsidler.
Stara popevka Zato sem
noro te ljubila je iz njenih ust
zvenela življenjsko, medtem
ko nam je ob Severi Gjurin
in njeni izvedbi pesmi Vče-
raj, danes, jutri, preprosto za-
stal dih.

PRIMORKA ANIKA 
OBVLADA POPEVKO
Zmagovalka strokovne žirije Slovenske popevke 2009 Anika Horvat je v nedeljo neštetokrat ponovila,
da se ni prijavila na popevko zaradi zmage oziroma tekmovanja, temveč želi, da se razbijejo tovrstni
stereotipi in da se nastopajoči na podobnih festivalih začnejo zabavati in družiti.

Alenka Brun

N

Zlata Bernie, zmagovalka Anika Horvat in Mario / Foto: Zaklop Gašper Rifelj / Foto: Zaklop

Prifarske muzikante je na Slovenski popevki 2009 izbralo občinstvo. / Foto: Zaklop

Andrej Vozlič / Foto: Zaklop



četrtek, 10. sep-
tembra, ob 19.
uri bo v Galeriji
Mestne hiše od-
prtje pregledne

razstave del akademskega
slikarja, domačina iz Kranja
Franca Vozlja. V obeh osred-
njih galerijah, ki jih upravlja
Gorenjski muzej, Mestni
hiši in Prešernovi hiši, ter v
Mali galeriji Likovnega druš-
tva Kranj, bo razstavil olja na
platnu, ki jih je ustvaril v ob-
dobju zadnjih devetih let.
Franc Vozelj se je po konča-
ni srednji šoli za oblikovanje
vpisal na Akademijo za li-
kovno umetnost v Ljubljani,
kjer je leta 1979 diplomiral
na oddelku za slikarstvo.
Leta 1981 je končal podi-
plomski študij slikarstva pri
profesorju Janezu Berniku.
Član Društva slovenskih li-
kovnih umetnikov je od leta

1980. Doslej je imel več kot
osemdeset samostojnih raz-
stav in sodeloval na več kot
stotih skupinskih razstavah
doma in v tujini. Njegova
nosilna motiva v zadnjih le-
tih sta tihožitje in figuralika,
predvsem akt. Obsežen sli-
karski opus, ki se v strnje-
nem nizu poraja tri desetlet-
ja, kaže zaupanje v izpoved-
no moč klasičnih likovnih
tem, kakršni sta človeška fi-
gura in tihožitje, je k razstavi
zapisal kustos razstave, dr.
Damir Globočnik. Prav akt
bo v središču pozornosti v
Mestni galeriji, kjer bo pred-
stavil predvsem velike for-
mate, ter v Mali galeriji, kjer
bodo na ogled mali formati.
Galerija Prešernove hiše bo
v znamenju tihožitij.

Vozelj je z Globočnikom
sodeloval tudi pri izboru del,
ki jih bo tokrat predstavil.
Skupaj bo na ogled skoraj šti-
rideset del, še večjo razstavo
pa slikar pripravlja za Slovenj

Gradec, kjer bo v jeseni imel
pregledno razstavo svojega
celotnega ustvarjalnega opu-
sa od zaključka akademije na-
prej. Na odprtju razstave bo
Vozelj predstavil tudi mono-
grafijo, v kateri je ob nosil-

nem besedilu dr. Damira
Globočnika izbranih še več
zapisov likovnih kritikov, ki
so v vsa ta leta spremljali nje-
gov umetniški opus, ti pa
bodo podkrepljeni tudi z več
kot 50 reprodukcijami. 
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VOZLJEVA TIHOŽITJA 
IN FIGURE 
Odprtje pregledne razstave olj na platnu, nastalih med leti 2000 in 2009, bo akademski slikar Franc
Vozelj pospremil z izidom monografije. 

Igor Kavčič

V

RADI GREMO V PREŠERNOVO GLEDALIŠČE. 
KAJ PA VI? 

VPIŠITE ABONMA - od 7. do 19. septembra 2009! 
www.pgk.si 

telefon 04 20 10 200

REDNI ABONMA:
N. V. Gogolj REVIZOR

V. Möderndorfer LEP DAN ZA UMRET
T. Williams STEKLENA MENAŽERIJA

I. Cankar HLAPCI
D. Jovanović ZNAMKE, NAKAR ŠE EMILIJA (Gledališče Koper)

in še več v SUPERABONMAJSKI ponudbi:
H. Müller MACBETH AFTER SHAKESPEARE  

(Miniteater & CD Ljubljana)

P. Ripley VINCENT RIVER (Gledališči GLEJ & ŠKUC)

B. Završan SOLISTIKA (Društvo Familija & MGL)

D. Muck – J. Ivanušič BOŽIČNI VEČER (Gledališče Koper)

esenske serenade že tri-
intrideseto leto podalj-
šujejo poletje in z melo-
dijami odličnih mladih
glasbenikov na najboljši
način najavljajo tudi

novo koncertno sezono. Letoš-
nje bogate sadove bodo obro-
dili godalni kvartet Godalika,
harmonikar Marko Hatlak,
Komorni zbor Krog in Prokofiev
Guitar Duo, glasba pa se bo
tudi letos prepletala s poezijo.

"Resnost izvajalcev, njihov
umetniški naboj ter želja po
rasti in posredovanju lepega
so tiste vrline, ki ne čutijo re-
cesije, inflacije in drugih te-
gob," o Jesenskih serenadah
razmišlja Boris Rener, ki je to-
krat oblikoval njihov spored.
Organizator serenade je že
vsa leta Glasbena mladina
ljubljanska, že enaindvajseto
leto pa se jim pridružuje tudi
Združenje Glasbene mladine
Jesenice. Ob Ljubljani, Preski,
Dravogradu, Vipavskem Kri-
žu, Ajdovščini serenade na-

mreč tudi letos prihajajo na
Jesenice. 

Stalno prizorišče Jesenskih
serenad bo tudi letos Kosova
graščina, eden od štirih kon-
certov, nastop Komornega
zbora Krog, pa bo v bližnji
Župnijski cerkvi sv. Lenarta
na Jesenicah. Že danes, v to-
rek, 8. septembra, ob 20. uri
zvečer bo pod naslovom
"Ole!" kitarske mojstrovine
Boccherinija, Turina, Rodriga
... predstavljal Prokofiev Gui-
tar Duo (Nejc Kuhar in Mak
Grgić). Petkov zborovski kon-

cert bo, kot rečeno, v jeseniški
župnijski cerkvi, "krogovci" pa
bodo pod vodstvom Žive Ploj
Peršuh prepevali glasbo različ-
nih obdobij od zgodnje rene-
sanse do sodobne glasbe 20.
in 21. stoletja. Naslednji torek
bo sledil koncert Godalnega
kvarteta Godalika, ki bo pred-
stavljal skladbe Nina De Gle-
rie, v petek pa še nastop enega
največjih sodobnih slovenskih
harmonikarskih virtuozov
Marka Hatlaka. Koncerte in
umetniško besedo bo povezo-
val Klemen Bunderla.

V JESEN Z GLASBENIMI VIRTUOZI
Igor Kavčič

J

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

sak tretji petek,
skupaj pa pet-
krat v sezoni,
bodo tudi v Sel-
ški dolini dobili

svoj gledališki abonma. "Za
gledališki abonma sva se
odločila zato, da bi obogati-
la kulturno ponudbo v Že-
leznikih," je povedal Jure
Lušina, ki z ženo Veroniko
že več let vodi bife in restav-
racijo pod nekdanjo kino
dvorano na Češnjici. Letos
so v goste povabili pet ko-
medij, ki jih v zadnjih letih
lahko štejemo v sam vrh
tega žanra pri nas. To so
monokomedija Jamski člo-
vek, ki jo je Uroš Fürst po-
novil že več stokrat. Čefurji
raus je duhovita odrska po-
stavitev knjižne uspešnice
Gorana Vojnovića, za kate-
ro je ta v tem letu pobral
najpomembnejše nagrade,
med drugim kresnika in
nagrado Prešernovega skla-

da. Le kdo si ne bi zaželel
večera v družbi z vedno du-
hovitima Gašperjem Tičem
in Natašo Tič Ralijan ... V
njuni komediji Agencija za
ločitve vam na humoren na-
čin povesta, da smo ljudje
točno taki in nič drugačni.
Komedija Laži, ampak poš-
teno je najnovejša monoko-
medija direktorja kranjske-
ga Prešernovega gledališča
Boruta Veselka, Douhtar
pod mus pa je predstava ne-
nadkriljivega primorskega
poeta, kantavtorja in odlič-
nega igralca PDG Nova 
Gorica. Vpis v abonma se je
začel včeraj, vse, ki se 
boste zanj odločili, pa 
čakajo zagotovljen sedež,
nižja cena vstopnice, pravo-
časno pa vas bodo tudi ob-
veščali o programu pred-
stav Kulturnega društva
Češnjica. Vpis abonmaja bo
potekal do 21. septembra v
restavraciji Lušina, dodatne
informacije pa dobite tudi
na elektronskem naslovu
kdcesnjica@gmail.com. 

ABONMA ”SMEJMO SE” 
V dvorani na Češnjici v Železnikih letos pripravljajo
gledališki abonma s petimi komedijami.

Igor Kavčič

V
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rava kuharija se do-
gaja doma in je na-
rejena s srcem,
predvsem pa sploh

ni zapletena. Za vsakega se
najde prostor pri štedilniku,
za vsakega stol pri mizi in
čisto vsak si lahko vzame čas
za kuharijo. Kuharija nas
pravzaprav poišče kar sama;
tako kot ljubezen, ki nas uda-
ri kot strela, tako nas enkrat
premami vonj pečenke, ki se
rožmarinasto peče v pečici.
In ljubezen je tu. Kuharija je
ena sama ljubezen, strast, in
zato pravimo, da gre
'ljubezen skozi želodec'.

Kuhanje v Ljubezni skozi
želodec temelji na sestavi-
nah, ki jih dobimo dobesed-
no za vsakim vogalom, no, v
sleherni lokalni trgovini, saj
je posneta doma, v vsakda-
njih okoliščinah - v kuhinji,
kjer se kuharija zares dogaja:
brez profesionalne opreme,
vendar z veliko dobre volje in
dobrimi lonci, z domačimi
in lokalnimi sestavinami.
Kuharija se dogaja pri nas, v
Sloveniji, z recepti iz sveto-
vne klasike, ki pa so v doma-
či kuhinji takšni, kot bi v njej
dobesedno zrasli. Kot je re-
kla sestra Vendelina, se testo
prav ne zamesi, če ga ne vza-
me v roke ljubeča roka, in
tudi najbolj vsakdanja solata
lahko postane pravi mali

praznik, če nanjo položimo
rahlo popečeno školjko in jo
prelijemo z limonovo poli-
vko. Kuharija mora biti do-
stopna, tako cenovno kot ča-
sovno. In življenje je pre-
prosto, preživimo ga lahko
vsak dan v kuhinji tudi z
otroki. In zato vsujmo tiste
testenine v lonec, dodajmo
jim še malo brokolija, pope-
cimo česen na oljčnem olju,
potresimo s parmezanom -
in uživajmo v življenju.

"Hitro popoldansko kosi-
lo? Ni problem: oslič s pe-
stom, zraven rezanci z jur-
čki in še smetanov zavitek
za povrh, ki ga Luka z mas-

lom poškropi kot kakšen
konceptualni slikar, med-
tem ko Valentina nežno vle-
če testo. Prekmursko druže-
nje ob meglicah nad mur-
sko vodo se konča s peče-
njem koruze ob ognju, pri-
pravo prekmurskih brusket
s fižolovo solato pa s tlačen-
ko z bučnim oljem. Še prej
pa je Luka zakuril velik žar
in na njem spekel svinjska
rebrca po teksaško in zrezek
po florentinsko. Ad hoc ve-
čerja po službi, ko Valentina
povabi babice, ki sprva ne-
zaupljivo gledajo kitajsko
marinirana rebrca in azijsko
začinjeni karpačo, se konča

z navdušenjem nad rahlo
zelenjavno tempuro in sve-
žimi solatnimi zvitki."

Ljubezen skozi želodec
nas vabi, da naredimo nekaj
za prijatelje, za mame, za
stare mame, za tete in neča-
ke, da polovimo svoje otro-
ke, jih posadimo za mizo ali
pa jim damo zadolžitev v ku-
hinji. Kajti pri kuhariji ne
gre samo za hrano, gre za
druženje, družinske poveza-
nosti, okoljsko ozaveščenost
in načela zdrave prehrane.
In če vsa bo ob gledanju ku-
harije Novakovih zagrabilo,
potem je to ljubezen na prvi
pogled.

Alenka Brun

P

LJUBEZEN SKOZI ŽELODEC
Na Pop TV prihaja nova kuharska oddaja Ljubezen skozi želodec, ki bo na sporedu ob nedeljah.
Voditelja in scenarista oddaje Luka Novak in Valentina Smej Novak bosta gledalce pod budnim očesom
režiserja Petra Bratuše v svet sodobne družinske kuharije prvič popeljala 20. septembra ob 18.20. ddaja Televizi-

je Slovenija
Sobotno po-
poldne, ki jo
gledalci po-

znajo po zgodbah iz sveta
živali, po zdravstvenih, ku-
harskih in vrtičkarskih na-
svetih, po obravnavi različ-
nih alternativnih praks in
predstavitvi življenjskih
zgodb in izkušenj, je v so-
boto s kar nekaj novostmi
zakorakala v novo sezono.
Oddaja je na sporedu vsako
soboto na prvem programu
Televizije Slovenija med
15.55 in 18.35. Dosedanji vo-
diteljici oddaje Sobotno po-
poldne Tanji Bivic se je pri-
družil tudi sovoditelj Rok
Kužel, ki bo nekatere teme
pretresel z moškega stališ-
ča. 

Rok Kužel ni novo ime
slovenskega medijskega
prostora, saj je svojo medij-
sko pot začel že v srednji
šoli na Radiu Cerkno (da-
nes Odmev). Poletje po
srednji šoli je preživel na
Radiu Koper, kjer je vodil
mladinsko oddajo Bla bla.
Nadaljeval je na Valu 202,
kjer je poslušalkam in po-
slušalcem v šestih letih lep-
šal nedeljske večere in
zgodnja jutra. Lotil se je
tudi televizijskega ustvarja-
nja, kar je zanj predstavlja-
lo nov izziv. Televizijsko
kariero je začel v oddaji
Študentska, nadaljeval pa s
torkovimi jutri v oddaji Do-
bro jutro. Sedaj je nedeljske

in jutranje termine zame-
njal s sobotnimi, kjer ga
bodo gledalci in gledalke
lahko spremljali v tandemu
s Tanjo Bivic, občasno pa se
bo preizkusil tudi za kuhar-
skim pultom s kuharskim
mojstrom Damijanom. 

Naslednja novost oddaje
je še rubrika Nasvet, kjer
boste izvedeli marsikaj ko-
ristnega - od tega kako učin-
kovito varčevati, kam vlagati
denar, kako se spopasti z
davki, kaj ponuja slovenski
trg nepremičnin ...

V rubriki Z Damijanom
je kuharski mojster Dami-
jan dobil novo kuhinjo.
Ustvarjalci oddaje Sobotno
popoldne pa želijo v rubri-
ko Z Damijanom vključiti
gledalce in gledalke in jih
vabijo, da se preizkusijo za
Damijanovim kuharskim
pultom. Izbrali pa bodo ti-
ste, ki bodo predlagali kakš-
no zares zanimivo jed. Vse,
ki spremljajo oddajo, čaka-
jo sveži in inovativni recep-
ti in še več koristnih kuhar-
skih nasvetov.

NOVOSTI SOBOTNEGA
POPOLDNEVA

Alenka Brun

O

Fo
to

: a
rh

iv
 o

dd
aj

e

Tanja Bivic in Rok Kužel 

Fo
to

: T
el

ev
iz

ija
 S

lo
ve

ni
ja



FILM, KINO, MODA
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 8. 9.
18.20, 21.20
NESLAVNE BARABE 
(Ne priporočamo ogleda mlajšim od 16 let!) 
16.20, 18.10, 20.00 
GARFIELD IN FESTIVAL ZABAVE
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D
(Ne priporočamo ogleda mlajšim od 16 let!)

Sreda, 9. 9.
17.00 NESLAVNE BARABE 
20.00 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
16.20, 18.10, 20.00 
GARFIELD IN FESTIVAL ZABAVE
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D 

Četrtek, 10. 9.
16.00, 18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
18.20, 21.20 NESLAVNE BARABE 
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Petek, 11. 9.
16.00, 18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
18.20, 21.20 NESLAVNE BARABE 
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40, 23.30 
BREZ POVRATKA 4 3D

Sobota, 12. 9.
16.00, 18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
15.20, 18.20, 21.20 NESLAVNE BARABE 
14.20, 16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40, 23.30 
BREZ POVRATKA 4 3D

Nedelja, 13. 9.
16.00, 18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
15.20, 18.20, 21.20 NESLAVNE BARABE 
14.20, 16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Ponedeljek, 14. 9.
16.00, 18.45, 21.30 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI
18.20, 21.20 NESLAVNE BARABE 
16.10 G-FORCE 3D
18.00, 19.50, 21.40 BREZ POVRATKA 4 3D

Torek, 8. 9.
19.50, 21.50 BREZ POVRATKA 4 3D
21.20 COCO CHANEL

15.20, 17.30, 19.30 GARFIELD IN FESTIVAL
ZABAVE (sinhronizirano)
15.40, 17.50 G-FORCE 3D
16.40, 18.50, 21.10 GRDA RESNICA
16.20 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
(sinhronizirano)
17.00, 20.20 NESLAVNE BARABE
18.30, 20.50 SNUBITEV

Sreda, 9. 9.
19.50, 21.50 BREZ POVRATKA 4 3D
21.20 COCO CHANEL
15.20, 17.30, 19.30 GARFIELD IN FESTIVAL
ZABAVE (sinhronizirano)
15.40, 17.50 G-FORCE 3D
16.40, 18.50, 21.10 GRDA RESNICA
16.20 LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
(sinhronizirano)
17.00, 20.20 NESLAVNE BARABE
18.30, 20.50 SNUBITEV

Četrtek, 10. 9.
20.00 TAXI 4

Petek, 11. 9.
18.00 TAXI 4
20.00 PRENAŠALEC 3

Sobota, 12. 9.
18.00 PRENAŠALEC 3
20.00 TAXI 4

Četrtek, 10. 9.
20.00 SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA

Petek, 11. 9.
18.00 PREROKBA
20.10 LJUBEZEN NIMA CENE

Sobota, 12. 9.
18.00 LJUBEZEN NIMA CENE
20.00 PREROKBA

Nedelja, 13. 9.
18.00 PREROKBA
20.10 SVETI JURIJ UBIJE ZMAJA

Petek, 11. 9.
18.00 HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI 

Sobota, 12. 9.
18.00 HARRY POTTER IN PRINC MEŠANE KRVI 

KINO ŽELEZAR, JESENICE

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJ

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

letenine so v hlad-
nejših mesecih ved-
no zelo priljubljene,
tokrat pa so modni
oblikovalci poskrbe-

li, da imajo v modi posebno
mesto, tako so pleteni plašči,
jope, pelerine, obleke in pre-
veliki puloverji to sezono po-
membni sestavni del vsake
modne garderobe. 

Pleten plašč

Naj bo dolg in ozek ali pa
kratek do bokov, s pasom,
okrašen z barvnimi vzorci,
kakorkoli, ne le da vam bo to-

plo, z njim boste osvežile in
obnovile svojo jesensko gar-
derobo. 

Pletena jopa

Pletena jopa je lahko to je-
sen zaključni del vsake mod-
ne kombinacije, preprosto jo
oblecite čez bluzo, puli ali k
elegantnemu kostimu na-
mesto suknjiča. Barve naj

bodo umirjene, v različnih
odtenkih sive, črne ali vijolič-
ne, tako jih boste lažje kom-
binirali z drugimi oblačili.

Kašmir, večen luksuz 

To sezono, ko je pletena
moda na vrhuncu svoje upo-
rabnosti, si lahko privoščite
kralja pletenin, kašmir. Pulo-
ver ali jopica iz kašmira je

vsekakor dobra investicija v
modno garderobo.

Ovijte se v pletenino

Pleteni kosi oblačil, v kate-
re se lahko ovijete, delujejo

zelo ženstveno. Omislite si
pleten bolero s podaljšanima
sprednjima deloma, ki ju
lahko ovijete okrog pasu, ra-
men ali celo vratu. Nakit naj
bo broška, ki bo poskrbela,
da šal stoji na mestu. 

Preveliki puloverji in
pletene obleke

Letošnjo jesen v trgovinah
lahko izbiramo med številni-
mi velikimi pletenimi pulo-
verji, ki delujejo zelo udobno
in taki tudi so. Nevarnost je
le v tem, da v ste njem videti,
kot da ste si nadeli vrečo za
krompir. Zato uporabite pas,
da poudarite silhueto svojega
telesa. Enako velja za pletene
obleke, za piko na i ne poza-
bite na dobro izbran nakit.

LEPOTNE SKRIVNOSTI

PLETENINE, MODNI TREND JESENI
Tania Mendillo
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lovenka, novi film
režiserja Damjana
Kozoleta, je na pre-
mieri na 15. sarajev-
skem filmskem fe-

stivalu navdušila občinstvo
in strokovno javnost. Prve
kritike so bile odlične, vse pa
so izpostavile tudi izjemno
igro debitantke Nine Ivani-
šin, ki igra študentko, ki se
pod šifro Slovenka naskrivaj
prostituira.

Celo ameriški Variety je bil
navdušen nad glavno igral-
ko, saj je zapisal, da "je Nina
Ivanišin naredila izjemen
debut" in da "je ena najbolj
hladnih in preračunljivih
antiherojk, ki so s svojo mili-

no obsijale filmsko platno",
ter nadaljuje, da "s svojo po-
javo deluje kot Sneguljčica,
ki kljub nemorali v vsakem
prizoru dela svoj lik human,
če ne celo simpatičen", filmu
pa napoveduje, da bi moral
imeti dobro svetovno distri-
bucijo. 

V času sarajevskega festi-
vala so bile že prodane tudi
svetovne pravice za film, ki
jih je odkupila berlinska di-
stribucijska hiša M-Appeal,
ki bo Slovenko distribuirala
po svetu. V Sloveniji bo za
film skrbela distribucijska
hiša Cinemania Group, Slo-
venka pa prihaja v domače
kinodvorane 1. oktobra, po-
tem pa jo čaka še cela serija
svetovnih filmskih festivalov. 

Alenka Brun

S

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

ODLIČNE KRITIKE
ZA SLOVENKO
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inulo soboto
je Pungert v
Kranju pre-
plavil otroški
vrvež, saj je

tam potekal tradicional-
ni Živ ŽAV v organizaciji
društva Pungert. Otroci so
na prizorišče na koncu sta-
rega dela mesta odšli v para-
di mažoretk in cirkusantov
na hoduljah, na Pungertu
pa so nato pozorno sprem-
ljali cirkuško predstavo v iz-
vedbi teatra Cizamo, ki ji je
kasneje sledila še lutkovna
predstava Gledališča Hiše
otrok in umetnosti: Devet
mesecev. Navdušeno so
prepevali z Damjano Golav-
šek, pogumnejši otroci pa
so svoje pevske talente po-
kazali tudi na odru. Dolga
vrsta otrok je nastala pri
predstavitvi gasilcev, ki so
malčkom omogočili tudi
zbijanje tarče z vodnim cur-
kom. Program so popestrili
še mladi plesalc i KD Qule-
nium, predstavitev taborni-

kov, knjižna menjalnica,
različne ustvarjalne delavni-
ce, od frizerske, športne do
jezikovne ... "Program smo
zasnovali podobno kot v
preteklih letih, saj sčasoma
ugotoviš, kaj je otrokom
najbolj všeč, vedno pa po-
skrbimo tudi za kakšno za-
nimivo novost," je povedala

ena od organizatoric Tanja
Krajišnik.

S prireditvijo so bili orga-
nizatorji zelo zadovoljni.
"Na Pungertu se je zbralo
zelo veliko ljudi, med njimi
je bilo več kot petsto otrok,
ki so uživali v programu,"
je poudarila Krajišnikova.
"Živ ŽAV nama je bil všeč.

Zelo zanimiva se nama je
zdela predstavitev gasilcev,
preizkusili sva se tudi v zbi-
janju tarče z vodo, česar
pred tem nisva še nikoli po-
čeli. Dobro sva se imeli tudi
na frizerski delavnici," sta
nam zaupali desetletna
Vjolca Mustafa in leto dni
starejša Tamara Mitrovič.

ŽIV ŽAV PRIVABIL MNOGE
Več kot petsto otrok je v soboto na Živ ŽAVU na Pungertu v Kranju uživalo ob cirkuški in lutkovni
predstavi, prepevalo z Damjano Golavšek, ustvarjalo na delavnicah ...

Ana Hartman

Mavli Mestne
občine Kranj je
minulo soboto
potekal tradicio-
nalni sejem rab-

ljenih šolskih knjig. Projekt,
ki ga prirejajo društvo prija-
teljev mladine (DMP), center
za socialno delo in klub štu-
dentov iz Kranja, omogoča ti-
stim, ki si težje privoščijo
nove učbenike, cenejši na-
kup šolskih knjig, varčnej-
šim pa prihranek kakšnega
evra. Kranjčanka Anja Lu-
kančič, ki je zaključila škofje-
loško gimnazijo, je prodajala
srednješolske knjige: "Še
največ je šlo knjig za sloven-
ščino, denimo Branja, ter
priročniki za priprave na ma-
turo in zbirka maturitetnih
pol, nisem pa uspela prodati
knjig za angleščino in nem-
ščino, ker imajo v Kranju
druge učbenike." Tudi Blej-
ka Urša Heberle, ki je obis-
kovala jeseniško gimnazijo,
je ugotavljala, da je največ za-
nimanja za gradivo za slo-
venščino in maturo. Kot je
dejala, je glede na recesijo in

težke čase pričakovala več za-
nimanja za rabljene šolske
knjige: "Cene so več kot po-
lovico nižje kot v knjigarni."
Tudi Manca Šmejc iz Tržiča,
ki je prodajala osnovnošol-
ske učbenike ter gradivo za
ekonomsko srednjo šolo in
fakulteto, je bila presenečena
nad dokaj medlim odzivom;
prodala je le učbenik Podjet-
ništvo, nekateri prodajalci pa
so se domov vrnili kar z vse-
mi učbeniki.

Stojnice so bile tako ob
koncu sejma še vedno precej
obložene z rabljenimi učbe-
niki. "Največ povpraševanja
je bilo po gradivu za sloven-
ščino in tuje jezike ter po va-
jah za maturo. Ostalo pa
mnogi dobijo iz učbeniških
skladov, ponekod pa šole
organizirajo svoje sejme. Žal
nam jo je zagodlo vreme, saj
bi v nasprotnem primeru se-
jem potekal na Slovenskem
trgu, kjer bi bilo bistveno več
mimoidočih. A če smo vsaj
nekaterim omogočili cenejši
nakup knjig, je naš namen
dosežen," je poudarila pred-
sednica DPM Kranj Tatjana
Škrab Grašič.

CENEJE 
DO UČBENIKOV
Na letošnjem sejmu rabljenih šolskih knjig v
Kranju je bilo še največ zanimanja za gradivo za
slovenščino in tuje jezike ter vaje za maturo.

SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka vpisana le enkrat.

Otroci so uživali v družbi cirkusantov na hoduljah. / Foto: Tina Dokl

Ana Hartman

V

Anja in Eva Lukančič ter Urša Heberle so pričakovale več
zanimanja za rabljene učbenike. / Foto: Tina Dokl

Sestavila: Eva in Bine 

sako leto rada
pridem na Di-
rendaj. Tudi le-
tos nam ni niti
malo dolgčas.

Najbolj mi je bil všeč 'ri-
bolov', kjer smo lovili nagra-
de. Ogledala sem si glasbeno
pravljico, videla sem živali;
ovco, telička, kužka ...," nam
zaupala osemletna Teja Peč-
nik, ki smo jo minulo soboto
zmotili na šestem Direndaju
na otroškem igrišču v Spod-
njih Bitnjah. S tradicionalno
otroško veselico, ki jo prireja
Krajevna skupnost Bitnje v
sodelovanju z domačimi
društvi in organizacijami,

skušajo otroke razvedriti ob
začetku šolskega leta.

Direndaja se je po ocenah
organizatorjev udeležilo
okoli 450 obiskovalcev, otrok
je bilo približno sto manj. "Z
udeležbo smo zelo zadovolj-
ni. Tudi letos je prireditev
privabila otroke od vsepov-
sod, ne samo iz Bitenj," sta
povedali Nataša Hafnar in
Mateja Arhar iz vrst organi-
zatorjev. Otroci so svojo
ustvarjalnost lahko preizku-
sili na različnih delavnicah;
na ekološki delavnici so
ustvarjali kužke iz odpadne
plastične embalaže, udeležili
so se lahko muzejske in lon-
čarske delavnice, ustvarjali iz
hama perlic, spoznali so po-
tujočo knjižnico Bitnje, si

ogledali domače živali,
spremljali glasbeno pravlji-
co, dolga vrsta se naredila v
lepotilnem kotičku, v babiči-
nem kotičku pa so se poslad-
kali s sladkimi dobrotami. S
svojimi vozili so se predsta-
vili kranjski policisti, svet za
preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu je opozoril na
varno pot v šolo, Komunala
Kranj pa na ločeno zbiranje
odpadkov. Domači gasilci so
prikazali ognjene vaje, otroci
so se zabavali ob igrah z
vodo, domači nogometaši pa
so zanje pripravili športni
poligon in igre. Letošnja po-
sebnost sta bila že omenjeni
'ribolov' in otroški dvoriščni
sejem s knjigami, zvezki, ka-
setami, filmi ..., ki so ga pri-

pravili po zgledu bitenjskega
dvoriščnega sejma. Organi-
zatorji so poskrbeli tudi za
odrasle, ki so se pomerili v
odbojki na mivki, mnoge
mamice pa so otrokom pri-
skočile na pomoč na ustvar-
jalnih delavnicah.

"Direndaj nameravamo
prirejati tudi v prihodnjih
letih. Prireditev se je zelo
dobro prijela, saj jo otroci
vsako leto težko čakajo in
sprašujejo, kdaj bo. Pouda-
riti moram, da so domačini
zelo pripravljeni pomagati,
pri izvedbi današnje prire-
ditve jih sodeluje več kot
60, v pripravo pa se jih
vključuje še precej več," sta
še dodali Hafnarjeva in Ar-
harjeva.

Otroci so pozorno spremljali glasbeno pravljico. 

Ana Hartman

V

TISOČ UGANK ZA ŠOLARJE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Potepa se, okrog divja, 
pa v hiši je, ves dan doma.

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime, 
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo prejel
knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili prihodnji
torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi oblak. Izžrebali
smo Mojco Jelovčan.

TEŽKO ČAKALI NA DIRENDAJ



35 letih proizvod-
nje in štirih gene-
racijah so pri
Volkswagnu vknji-

žili 10,6 milijona prodanih
primerkov modela Polo.
Zdaj stopa na sceno peta ge-
neracija enega najbolj zrelih
avtomobilov v svojem razre-
du, ki se bo dokazovala pred-
vsem z veliko všite varnosti
in s sodobnimi, varčnimi ter
ekološko naravnanimi mo-
torji.

Seveda so Pola spravili
tudi v povsem na novo ukro-
jeno karoserijo, ki spominja
na večjega brata Golfa. S
skupno dolžino 3,97 metra
za dobrih pet centimetrov
presega predhodnika in je
seveda tudi prostornejši. Ob-
likovno vključuje vse najno-
vejše Volkswagnove smerni-

ce, petvratni izvedbi se bo
kmalu pridružila še trivrat-
na, Polo naj bi bil všeč tako
mlajšim kupcem kot tudi ti-
stim, ki že prehajajo v jesen
svojega življenja.

Voznikovo delovno mesto
je zasnovano že v znanem
redoljubnem slogu, prosto-
rnost potniške kabine je v
razrednem povprečju, 280-
litrski prtljažnik z možnost-
jo povečanja je v okviru pri-
čakovanj. Razveseljivo je, da
so potniki zaščiteni z dvema
čelnima in bočnima varnost-
nima vrečama, bočne zavese
za zaščito glav je treba dopla-
čati, v serijski opremi pa sta
vedno polavtomatska kli-
matska naprava in elektron-
ski sistem stabilnosti, ki
Pola uvršča med najvarnejše
v svojem razredu. 

Enako prepričljiva je po-
nudba motorjev, katere ben-
cinski del sestavljata 1,2-

litrska bencinska trivaljnika
(44 kW/60 KM in 51 kW/70
KM) in 1,4-litrski štirivaljnik
(63 kW/85 KM), slednji pr-
vič lahko tudi s sedemsto-
penjskim samodejnim me-
njalnikom DSG. Poleg tega
je mogoče izbrati še enega
od treh novih 1,6-litrskih
turbodizlov (55 kW/75 KM,
66 kW/90 KM in 77

kW/105 KM). Vsi motorji so
že uglašeni na okoljski stan-
dard Euro V, napovedani so
še novi manjši in čistejši po-
gonski stroji. Na koncu je
treba zapisati še, da Polo ni
avtomobil, ki bi lahko tek-
moval s cenami, ki se zače-
njajo pri 10.336 evrih, najce-
nejša dizelska izvedba pa je
naprodaj za 12.809 evrov. 

TOREK_08. 09. 2009 07

AVTOMOBILIZEM

ODLOČNA POT V PRIHODNOST
Novi Volkswagen Polo se med drugim ponaša z visoko stopnjo varnosti.

Matjaž Gregorič

V

onda je ena tistih
avtomobilskih
znamk, ki imajo
na področju hi-

bridne pogonske tehnologije
za seboj največ kilometrov.
Prvi hibridni avtomobil In-
sight so poslali na ceste že
pred desetletjem, v tem ob-
dobju so neprestano razvija-
li tehnologijo in zdaj je na-
red za uporabo druga gene-
racija do okolja in stroškov
uporabe prijaznega vozila.

Novi Insight je petvratna
kombilimuzina, s katero želi
Honda poleg kombinirane-
ga bencinskega in električ-
nega pogona za dostopno
ceno ponuditi tudi prostor-
nost, udobje in varnost. Če-
prav je novinec še vedno vi-

deti nekoliko "vesoljsko",
kar velja predvsem za arma-
turno ploščo, zunanjost pa je
vsaj v zadnjem delu nekoliko
podrejena namestitvi visoko-
napetostne baterije pod prt-
ljažnim dnom. Tisto, kar po-
ganja Insighta, je že povsem
zemeljsko, osnovni 1,3-litrski
bencinski motor je dodatno
optimiziran tako, da ima
boljši izkoristek goriva, kar
zahteva njegovih 64 kilova-
tov (88 KM) in 121 Nm navo-
ra. Na novo je zasnovan tudi
električni motor, ki razvije
10 kilovatov moči (14 KM) in
navor 78 Nm, manjši in laž-
ji je tudi sistem IMA (Inet-
grated Motor Assist), ki
usklajuje delovanje obeh
motorjev. Energija se v bate-
rijo steka tudi tedaj, ko avto-
mobil zavira, prenos motor-
ne moči pa se na sprednji

kolesni par prenaša preko
brezstopenjskega samodej-
nega menjalnika. Nekaj kilo-
metrov je s hitrostjo do 50
kilometrov na uro mogoče
prevoziti tudi samo s po-
močjo elektrike, če je vklju-
čen poseben zelen gumb na
armaturni plošči. Po tovarni-
ških obljubah Insight za 100
kilometrov poti v mešanem

ciklu porabi le 4,4 litra ben-
cina, pri čemer gre v zrak le
101 gram ogljikovega dioksi-
da na kilometer. 

Insight, ki je že na voljo
tudi samooklicanim sloven-
skim varuhom modrega pla-
neta, je naprodaj za 17.990
evrov, za najbogatejšo opre-
mo pa je treba dodati še tri ti-
sočake.

ELEKTRIKA ZA BOLJŠE OKOLJE
Novi Insight nadaljuje Hondino desetletje razvoja hibridnih pogonov.

Matjaž Gregorič

H

Citroën obeležil visok jubilej

Francoska avtomobilska znamka Citroën letos beleži visok
jubilej. Preteklo je namreč že devetdeset let, odkar je us-
tanovitelj Andre Citroën patentiral svoj prvi avtomobil in
ustanovil prvo podjetje za proizvodnjo. S priložnostno
slovesnostjo v novem kongresnem centru na Brdu pri
Kranju so častitljiv mejnik obeležili tudi pri Citroënu
Slovenija. Povabili so lastnike številnih starih Citroënovih
avtomobilov, ob številnih spačkih, dianah, amijih in
meharijih pa je bil eden zanimivejših tudi Traction Avant
iz leta 1934, našega fotoreporterja Gorazda Kavčiča.
Udeleženci so na potovanju skozi čas spoznali del Cit-
roënove preteklosti in tudi prihodnosti avtomobilske
znamke, ki sta jo vedno odlikovala samosvoj pristop in
kreativna tehnologija. M. G. Fo
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četrtek smo
tako imeli prilož-
nost, da se sreča-
mo z vsemi zna-
nimi obrazi Pop

Tv in Kanala A. Predvsem so
se 'promenadniki' pri pred-
stavljanju programske she-
me, idej in projektov za letoš-
nje leto ustavili pri prvi linear-
ni spletni televiziji Max; pre-
cej časa so posvetili Ligi prva-
kov, saj boste športni navdu-
šenci spremljali najelitnejše
in najodmevnejše klubsko
nogometno prvenstvo na sve-
tu na Kanalu A in 24ur.com,
kjer vas čakajo napeti, razbur-
ljivi torkovi in sredini obraču-

ni klubskih rivalov; predstavi-
li so Pop Akademijo, ki bo na-
menjena vsem, ki jih zanima
teoretično in praktično zna-
nje s tovrstnih področij; niso
pa pozabili na Kmetijo slav-
nih z voditeljico Anjo Križnik
Tomažin, ki prihaja na male
zaslone v kratkem in je med
snemanjem doživela kar ne-
kaj zanimivih preobratov.

Poleg govorne besede Ote
Roš so se na odru Promena-
de za glasbeno popestritev
zvrstili Perpetuum Jazzile, v
zanimivi kombinaciji Neisha
in 6Pack Čukur, celo akro-
batski vložek navijaške skupi-
ne Žabice smo lahko videli.

Promenada je v prvi vrsti si-
cer namenjena druženju,
smo pa podrobneje izvedeli,

da in kako je Pro Plus aktivno
zakorakal v letošnjo pestro in
bogato programsko jesen. Že
pred časom so nas obvestili,
da bodo Svet na Kanalu A
oplemenitili z novim, a zna-
nim voditeljem Urošom Sla-
kom, torkovi večeri na Pop Tv
bodo tudi jeseni čas za Prever-
jeno z urednico in voditeljico
Alenko Arko, ponedeljke pa
spet rezervirajte za priljublje-
no sosedsko nadaljevanko
Lepo je biti sosed, ki je s 3. se-
zono startala včeraj. V nada-
ljevanju se nam obetajo zani-
mivi zapleti pri Špehovih in
Sagadinovih, številni znani
obrazi, nova Ivova garaža, so-
sed Smiljan in presenečenja.
Vračajo se tudi nedeljski veče-
ri z duhovitima in navihani-

ma Jurijem Zrnecem in La-
dom Bizovičarjem, za gledal-
ce pa so na Pro Plusu pripra-
vili tudi pester in aktualen iz-
bor tuje produkcije, številne
nove serije in filmske premi-
ere. Med drugim pa jeseni
prihaja na program težko pri-
čakovana svetovna uspešnica
Gossip Girl (Opravljivka).
Tako boste lahko že od druge
polovice septembra med ted-
nom ob 18.55 spremljali pri-
petljaje lepih in bogatih new-
yorških mladostnikov na pre-
stižni manhattanski srednji
šoli, kjer dijaki in dijakinje
uživajo prav vse privilegije, ki
jih prinašata denar in slava.
Kam to pelje, pa vam bo raz-
krilo redno spremljanje
Opravljivke.

DRUŽABNA KRONIKA
Novinarko izzval na dvoboj

Russell Crowe je avstralsko novinarko
Annette Sharp izzval na kolesarski dvo-
boj, potem ko se je posmehovala fotogra-
fiji, na kateri je med kolesarjenjem kadil
in jedel. Posnetek skoraj dvajset kilome-
trov dolge dirke po mestu kaže zadihano

Sharpovo, ki ga komaj dohiteva. Enkrat je celo padla, kar
je kasneje komentirala: "To je bil zagotovo njegov zma-
govalni trenutek, videti me na tleh. A bil je prijazen, skr-
ben - popoln kavalir, ki mi je zavihal hlače in pogledal,
ali sem si poškodovala koleno."

Devetnajsti otrok na poti

Ameriška zakonca Duggar bosta svojo
veliko družino, ki šteje 18 otrok, imena
vseh pa se začnejo na črko j, povečala
še za enega člana. 42-letna Michelle
Duggar je opazila, da kljub dieti ni iz-
gubila odvečnih kilogramov, pa tudi

njena najmlajša je bila med dojenjem nemirna, kar je pri-
pisovala spremembi mleka. Opravila je test nosečnosti
in bila prijetno presenečena: "Skakala sem od veselja in
se zahvaljevala Bogu, da sem pri 42 še zanosila."

Psihične težave

Seksi zvezdnica Transformerjev Megan
Fox je razkrila, da ima od mladosti dušev-
ne težave. Uradne diagnoze nima, a pre-
pričana je, da ima simptome resne psihič-
ne motnje, saj trpi zaradi slušnih haluci-
nacij, paranoičnih zablod in socialne dis-

funkcionalnosti. Pravi, da je podrobno preštudirala vse
knjige o Marilyn Monroe: "Lahko bi končala kot ona, ker
se nenehno borim z mislijo, da sem razcepljena oseb-
nost - ali da imam napade mile oblike shizofrenije."

Michael Moore: Kapitalizem je zlo

Kontrovezni Michael Moore v novem do-
kumentarcu z naslovom Kapitalizem:
Ljubezenska zgodba, ki so ga premierno
predvajali na beneškem filmskem festiva-
lu, z mešanico značilnega humorja, tra-
gičnimi izpovedmi posameznikov, arhiv-

skimi posnetki in javnimi spodrsljaji 'udari' po kapitali-
stih. "Kapitalizem je zlo in zla ni mogoče regulirati," za-
ključi film. "Treba ga je odstraniti in zamenjati z nečim,
kar je dobro za vse ljudi, in to je demokracija."

ČETRTKOVA PROMENADA
Vsako leto sta Pop Tv in Kanal A organizirala Promenado na domačem dvorišču, tokrat pa so jo 
preselili v ljubljanske Križanke. Tudi letos so izkoristili priložnost in predstavili povabljenim največje
programske vrhunce letošnjega leta, skozi Promenado pa nas je vodila Ota Roš.

Promenada je minila v duhu poslavljanja, novih začetkov in
velikih projektov. Marijan Jurenec, generalni direktor Pro
Plusa, v prihodnjih dneh odhaja, Pavel Vrabec pa se je od
njega poslovil v simboličnem slogu izmenjav vloge
kapetanov ekip. / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

V

Glasbena fotografija pod odrom: Aleš Uranjek (Šank Rock),
Neisha in 6Pack Čukur že po nastopu / Foto: Tina Dokl

Letošnja voditeljica Kmetije Anja Križnik Tomažin s 
soprogom Matejem ter znana slovenska starleta, voditeljica,
pevka in celo oblikovalka čevljev Nina Osenar ter namestnik
direktorja produkcije Pro Plusa Samo Žerdin in soprog bivše
Pop Tv-jevke Andreje Virk Žerdin. / Foto: Tina Dokl

Voditeljica Špela Močnik ter Kranjčanka, Pop Tv-jevka Nina
Valant; v ozadju levo je tudi Špela Grošelj. / Foto: Tina Dokl

Na četrtkovi Promenadi smo srečali tudi gorenjski 
lepotici: temnolaso miss Hawaiian Tropic 2009 iz
Radovljice Dašo Podržaj, ki je prišla na prireditev v
družbi svoje mame Neve. / Foto. Tina Dokl

Alenka Arko (Preverjeno), Uroš Slak (Svet) in njegova Petra
Kerčmar (24 ur) ter Bojan Traven (Svet) / Foto: Tina Dokl

Vremenarka Danica Lovenjak se je za tokratni večer odela v
zeleno, Ota Roš pa se je v svoji voditeljski vlogi dobro znašla.
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